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Günümüz teknolojisinin gelişmişlik düzeyi düşünüldüğünde teknoloji insanların birbirleri ile olan iletişimini aynı zamanda kişi ve kurumlar arasındaki iletişimi etkileyerek
değişime uğratmıştır.   Teknolojinin bir uzantısı olan internet sayesinde insanlar birkaç
saniye içerisinde istedikleri kişi ve kurumlara kolaylıkla ulaşıp iletişime geçebilmekte ve
her konuda farklı bilgi ve görüşlere ulaşabilmektedir. Kurum ve kişiler arasındaki iletişim
değişikliğinin yanı sıra insanların satın alma davranışları da değişiklik göstermeye başlamıştır.

Teknolojinin sunduğu imkânlar tüketicilere bir ürüne dair satın alma işlemini gerçekleştirmeden önce sosyal medya aracılığı veya ürün hakkındaki paylaşımları inceleyerek daha etkili araştırma yapabilmelerini sağlamaktadır. Tüketicilerin ilgi ve isteklerinin
sürekli olarak değişiklik göstermesi ve satın alma davranışlarının değişmesi işletmeleri
sunacakları hizmetleri geliştirmeleri, ürünü tüketiciye anlaşılır bir şekilde tanıtmak ve
bilgilendirici içerikler sunmak adına yeni pazarlama stratejilerine yönelmelerini sağlamaktadır.

Günümüzde insanlar teknoloji sayesinde pek çok ürün hakkında bilgi sahibi olduğu
görülmekte ve teknolojinin gelişimi ile insanların ilgi ve isteklerinin değişimi paralellik
göstermektedir. Bu bağlamda geleneksel pazarlama anlayışının günümüzde hem insanlar hem de işletmeler tarafından yetersiz olduğu görülerek dijital pazarlama anlayışına
yönelme durumu başlamıştır. Dijital dünyayla iç içe olan insanlar geleneksel pazarlama
yaklaşımlarına uzaklaşmalarıyla işletmeler ürünlerini sunabilmek ve insanlarla iletişime
geçebilmek için teknolojiye ayak uydurarak internetin imkânlarından faydalanarak çalışmalarını bu mecralar üzerinden gerçekleştirmeye başlamışlardır.

İşletmeler çalışmalarını bu platformlar üzerinden gerçekleştirirken yani herhangi
bir ürünü tüketiciye tanıtırken içeriğin iyi bir şekilde tasarlanmış olması gerekmektedir.  
İşletmeler bu yaklaşımla birlikte hareket ederek, içerik oluşturma faaliyetlerine önem
vermekte ve içeriği nasıl oluşturabilecekleri konusunda çalışmalar yapmaktadırlar.

İNTERNET VE SOSYAL MEDYA

Kelime anlamı “ağlar arası ağ” olarak ifade edilen İnternet, dünya üzerindeki binlerce
bilgisayarı birbirine bağlayan, dev bir bilgisayar ağı olarak tanımlanabilir. İnternet’te birbirine bağlanan milyonlarca bilgisayar sayesinde, dünyanın her tarafındaki milyonlarca
kişi sınırsızca, kolay bir şekilde ve düşük bir maliyetle iletişim kurabilmektedir (Vural &
Öz, 2007, s.222).

Başlangıçta, sadece birkaç kurumu birbirine bağlamak amacıyla tasarlanan İnternet, artık milyonlarca kişinin bağlandığı dünya çapında devasa bir yapıya kavuşmuştur. Kullanan kişi ve kuruluşların sayısı her geçen gün artmaktadır (Çakır, 2004, s.169).
İnternet kullanımı ilk olarak 1960’larda A.B.D.‘de savunma bakanlığı tarafından askeri
amaçlı olarak kurulmuş ve savunma ve haberleşme sistemleri için kullanıldığı görülmektedir (Özdipçiner, 2010, s.6). İlerleyen zamanlarda finans sektöründe de kullanılmaya
başlanan internet özellikle bankaların şubeleri arsındaki bilgi alışverişini kolaylaştırmak
ve hızlandırmak amacına da hizmet etmiştir. İnternetin kurumsal kullanım alanının genişlemesi ile birlikte bilgisayar ve dolayısıyla internet alanındaki teknolojik ilerlemeler
büyük bir hız kazanmıştır.
İnternet ilk olarak web 1. 0 şeklinde hizmet vermeye başladığında kullanıcılar aktif
olamadan sadece araştırma yaparak kullanıcı olarak internetten faydalanmaktaydılar. Bu
web anlayışının temelinde bir içerik yayınlayıcı bir de içerik okuyucu bulunmaktadır. Web
1.0 ile site ziyaretçileri ile herhangi bir etkileşim kurulmamaktadır.
Teknolojinin gelişmesi ilerleyen zamanlarda web 1.0 teknolojisinin yetersiz kaldığı
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görülmüş ve yeni bilgilerin sisteme yüklenmesi ihtiyacından doğan web sayfalarının güncellenmesindeki zorluklar, daha yönetilebilir ve kolay güncellenebilir, veri tabanları ile
bütünleşmiş çalışabilen bir web yapısının oluşturulması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.
İnternetin web 2.0 teknolojisine geçmesiyle birlikte kullanıcılar da artık kendilerine ait
birçok düşünce ve tasarımı internet ortamına dâhil etme imkânına sahip olmuşlardır (Ercan, 2016, s.46). İnternetin web 1.0 ve web 2.0 teknolojisinin kriterleri Tablo 1’de gibidir

Web 1.0 ve Web 2.0 teknolojilerinin kriterlerine bakıldığında aralarındaki fark örnek
verilerek anlatılacak olursa; Bilginin gönderim şekli bu iki teknoloji arasındaki önemli
farklar arasındadır. Örneğin; diğer büyük işletmelerde olduğu gibi amazon.com, müşteri
kitlesinden satın aldıkları ürünlerle ilgili geribildirim alabilmek adına çalışmalar yürütmektedirler. Müşterilerden gelen bu geribildirimler işletmelerin internet sayfalarında,
satılan ürünlerin yanına eklenmektedir. Böylece Amazon.com, web 2.0 teknolojisi sayesinde çevrimiçi alışveriş listesinin yanında kullanıcıların içeriklere dahil olarak yorum
yapabilecekleri, ürün hakkındaki fikirlerini sunabilecekleri sayfalar geliştirmektedirler.
Bu sayede Amazon.com gibi çeşitli markaların siteleri, kullanıcıların pasif bir konumda
sadece okuyup satın aldıkları bir site konumundan çıkarak, kullanıcıların hem okuyup
satın alabilecekleri hem de en önemlisi satın aldıkları hizmetler hakkında düşüncelerini
aktarabilecekleri siteler haline gelmişlerdir (Caladine,2008, s.4,5)
Web 1.0

Web 2.0

Programcı tarafından yapılmış web sayfası

Kullanıcı tarafından yapılmış internet sayfası

Kişiler internet sitesini ziyaret eder ve okur

İnsanlar paylaşılan bilgiyi birlikte oluşturur

Uzmanların içerik oluşturması
Sıkı kontrol edilen siteler
Tek yönlü (Tekten çoğa)

Britannica Online Ansiklopedi
Yayınlama

Hiyerarşik

Statik, durağan içerik, çok az değişim

Herkesin içerik oluşturması

Daha seyrek kontrol edilen siteler
Çift yönlü (Çoktan çoğa)
Wikipedia
Katılım

Dinamik ve Serbest

Sürekli güncellenen içerik

Tablo 1. Web 1.0 Ve Web 2.0 Teknolojisinin Kriterleri1

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların, kendi düşünce ve kimliklerini daha açık
bir şekilde ifade edebilmenin mümkün olduğunu görmesiyle farklı tartışma ve düşünce
geliştirme olanakları ortaya çıkmış oldu. Bu olanaklar içerisinde yer alan sosyal medya
yaklaşımı web 1.0 teknolojisinden sonra 2000’li yıllarda başlayarak sonrasında devamlılığını getirerek hayatımıza giren web 2.0 teknolojisiyle gelişim göstermeye başlamıştır.
Web 2.0 ve sosyal medya kavramları yapı olarak bakıldığında benzerlik gösterseler de
içerik bakımından farklı oldukları görülmektedir. Web 2.0 teknolojisi, kullanıcılara web
siteleri ile etkileşim kurma imkânı sunma ve bu sayede içerik üretimini kolaylaştırma, birbirinden farklı içerikleri aynı alanda toplama vb. imkânları oluştururken (Kanışlı, 2013,
s.70), sosyal medya insanların çevrimiçi platformları kullanarak konuşabildikleri, ortak
1

Ercan,2016, s.46.
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yönleri olan insanların bir araya gelerek düşüncelerini, yorumlarını ve görüşlerini paylaştıkları alanları ifade etmektedir (Kayabalı, 2011, s.15; Ercan, 2016, s.47,48). Web 2.0
teknolojisiyle gelişim gösteren sosyal medyanın bileşenleri bulunmaktadır. Bu bileşenler
içerisinde “halk, toplum ya da kitle” kavramları ile birlikte “işbirliği” kavramı da bu bileşenler arasına girmektedir. Bu bağlamda internet sayfalarının sosyal medya niteliğinde olabilmeleri için kitlelere işbirliği içerisinde olma imkânı tanımaları gerekmektedir
(www.academia.edu).

Sosyal Medyanın Önemi ve Özellikleri

Teknoloji her geçen gün kendini yenileyerek kullanıcılara çeşitli hizmetler ve deneyimleme imkânı sunmaktadır. Teknolojinin sunduğu imkânlarla birlikte kullanıcılar
sosyal medyada içeriklerini kendileri oluşturarak güncellemelerini yapabilmektedirler. İnsanlar kendi içerik ve güncellemelerini oluşturabildikleri sosyal medya sayesinde
dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen olaylar hakkında bilgi edinebilmektedirler
(Biztatar, 2017, s.28). Günümüzde insanlar olaylara karşı olan tepkilerini dışarıya aktarma konusunda sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanarak teknolojinin imkânlarından yararlanmaktadırlar. Benzer bir şekilde insanların ürün ve hizmetlere karşı yapmış oldukları yorumlar, işletmelere ürünlerini iyileştirmek için önemli çıkış noktaları sunmaktadır
(Yazıcı, 2014, s.47). Sosyal medyanın daha iyi anlaşılması adına bu teknolojik platformun
özellikleri aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir (Biztatar, 2017, s.29; Gökçe, 2018, s.36;
Bozbay ve diğerleri, 2017, s.637);
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Katılımcılık: Sosyal medya, herkese içerik üretme, katkıda bulunma, fikirlerini sunma ve yorumlama konularında cesaretlendirmektedir.

Açıklık: Birçok sosyal medya aracı kullanıcıdan gelecek olan olumlu veya olumsuz
yorumlara ve katkılara karşı açıktır.

Konuşma: Geleneksel medya anlayışına karşın sosyal medya mecralarında karşılıklı
ikili iletişim söz konusudur.

Topluluk: Sosyal medya insanların hızlı bir şekilde gruplaşabildiği ve iletişime geçebildiği bir ortam sunmaktadır.

Bağlantılı Olma: Birçok sosyal medya aracı birbirleriyle bağlantı içerisindedirler.
Instagram uygulaması içerisinde oluşturulan bir içeriğin aynı zamanda Facebook’ta
da paylaşılabilir olması örnek verilebilir.

Erişilebilirlik: Sosyal medya kullanıcılar tarafından maliyetsiz bir şekilde kullanılmaktadır.
Kullanılırlık: Sosyal medyalar herkes tarafından kullanılabilen mecralardır.

Kalıcılık: Geleneksel medya aracılığı ile ortaya konan ürünler değiştirilemezken sosyal medyadaki yorumlar, eleştiriler düzenlenerek değiştirilebilmektedir.

Kuşaklar (X, Y, Z) ve Sosyal Medya İlişkisi

Kuşak kavramı Türk Dil Kurumunun tanımına göre şu şekilde ifade edilmektedir; kuşak felsefede “Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu” şeklinde ifade edilirken toplum bilimi anlayışına göre kuşak; “Yaklaşık yirmi beş,
otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği, göbek, nesil, batın, jenerasyon” olarak
tanımlanmaktadır (http://www.tdk.gov.tr).
Kuşak kavramına yönelik literatürde yapılan tanımlar Türk Dil Kurumunun tanımlamaları ile benzerlik göstermektedir (Sönmez, 2016, s.97). Genel olarak kuşak kavramının
tanımına bakıldığında iki jenerasyon arasındaki geçen dönemi yani toplumda aynı zamanda dünyaya gelen yaş guruplarını ifade etmektedir (Yurttakalan, 2018, s.44).
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Kuşakların oluşmasında toplumda meydana gelen önemli olayların etkisi ve ekonomik, teknolojik gelişmelerde yaşanan değişikler etkili olmuştur (Yurttakalan, 2018, s.44).
Her kuşağın kendine has özellikleri, değer ve yargıları, düşünceleri, bakış açıları, tutum ve
davranışları, zayıf ve güçlü yönleri bulunmaktadır (Adıgüzel vd., 2014, s.171). Günümüzde pazarlama literatüründe kullanılan kuşaklar, Amerikan toplumuna göre tanımlanmış
olan kuşaklardır. Fakat küreselleşme olgusu ve teknolojideki gelişmeler ile birlikte, bölgesel ve ulusal farklılıklar ortadan kalkmakta ve yeni kuşaklar her geçen gün birbirine daha
çok benzemektedir. Kuşak türlerini çeşitlendirmekle birlikte şu şekilde ifade edilmektedir
(Sömez, 2016, s.103-108);
•

•

•

X Kuşağı: X kuşağı, 1965-1979 yılları arasında doğan bireyleri kapsayan kuşak türlerindendir. Bu dönemlerde Dünya’da evliliklere, doğumlarda, eğitim, sağlık gibi pek
çok alanda değişikler yaşanmış ve insanlar gelecek kaygısına düşmüşlerdir. X kuşağı
döneminde meydana gelen teknolojik gelişmelerde ise kuşakların karakteristik özelliklerinde etkili olmuştur. X kuşağı döneminde ilk kişisel bilgisayarlar ortaya çıkmış
ve video oyunları dönemin gençleri arasında popüler hale gelmiştir (Sönmez, 2016,
s.103,104). Videokaset kaydedicilerin, kablolu TV, bilgisayar, telefon ve E-mail kullanımının olduğu bir dönemde büyüyen X kuşağı teknolojiyle yakın bir ilişki içindedir
ve bilgisayar kullanan ilk kuşaktır (Özmen, 2016, s.9).

Y Kuşağı: Y kuşağının hangi tarihler arasında doğduklarına dair çeşitli görüşler bulunmakla birlikte, 1980-1994 yılları arasında doğan bireyleri kapsayan kuşaklardır
(Sönmez, 2016, s.105). Y kuşağı bireyleri, çok kanallı televizyon, Goggle, MSN, IPOD,
internet ve cep telefonu gibi yeni iletişim araçları ile büyüyen ilk kuşaklar olması dolayısı ile X kuşağından farklı olan Y kuşağı döneminde teknoloji, bireylerin için vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu dönemdeki bireyler doğumlarından itibaren
teknolojiyle tanışmış kuşaklardır. Y kuşağı bireyleri hem çalışıp hem internette dolaşabilir hem de sosyal medyada paylaşımlarda bulunabilir (Büyükuslu, 2017, s.10).

Z Kuşağı: Z kuşağı, 1995-2010 yılları arasında doğan bireyleri kapsayan kuşaktır
(Sönmez, 2016, s.108). Bu dönemdeki bireyler internet, sosyal medya gibi dijital
teknolojilerin ve bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi elektronik cihazların gelişmesi
ve yaygın bir şekilde kullanılması gibi durumlara tanıklık etmişlerdir. Z kuşağındaki
bireyler teknoloji çağında olmaları ve dijitale çok fazla maruz kalmaları dolayısıyla
oyuncaklarla oynamak yerine tablet, bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik cihazlar
ile oynayarak büyümektedirler (Yurttakalan, 2018, s.51-53).  

İÇERİK PAZARLAMA KAVRAMI

İçerik pazarlama dijital ortamların olmadığı dönemlerde ürün açıklamaları, gazete ve
dergi yazıları olarak pazarlama faaliyetlerinde kullanılmaktaydı. İçerik pazarlamasının
varlığı eskilere dayansa da farkına varılması ve strateji olarak uygulamaya geçirilmesi
uzun zaman almıştır. Kavram olarak literatürde yeni fakat uygulama olarak eskiye dayanan içerik pazarlamasının ilk uygulamaları 18.y.y dayanmaktadır. Tarihte yapılan ilk uygulamalı içerik pazarlaması, traktör üreticisi olan John Deere’nin yapmış olduğu ve sahibi olduğu The Furrow adlı dergide yayınladığı uygulama kabul edilmektedir. İçerik pazarlama
kavramını resmi olarak ilk kullanan kişi Amerikalı bir gazeteci olan John F. Oppedahldir.
İçerik pazarlama kavramı ilk kez 2004 yılında Microsoft un kurmuş olduğu Channel 9
isimli blog sitesinde internet ortamında kullanılmıştır. Ancak içerik pazarlama kavramı
esas popüler olmaya başladığı yıllar ve internet ortamında aranan bir kavram olması
2012-2013 yıllarında olmuştur. Sosyal medya ve online reklamların artmasıyla birlikte
içerik maliyetleri azalmış ve içerik pazarlama uygulamaları artmıştır (Karkar, 2018, s.6).

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların ilgi ve ihtiyaçları, tutumları değişiklik
göstermektedir. İnsanlar geleneksel pazarlama anlayışına uzaklaşarak işlevsel ve sem-
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bolik faydalar sağlayan, değer yaratan, bilgilendiren, tüketicilerin ilgilerini çeken, onları
dinleyen ve katılımlarına imkân sağlayan markaları takip etmektedirler. Bu kapsamda
içerik pazarlama; tüketicinin satın alacağı üründe/hizmette istediği özellik ve nitelikleri
taşıyan, müşteri tatmini ve memnuniyetini ulaşabileceği en üst düzeyde tutmaya çalışan,
müşteriyi bilgilendiren, ürüne yönelik değer oluşturan, tüketicide marka bağlılığı ve sadakati oluşturmayı amaçlayan, sayfa tasarımı, grafik, metin ve videolardan oluşan pazarlama anlayışı olarak nitelendirebiliriz. Diğer bir ifade ile içerik pazarlama sosyal medyanın
önemli bir parçası olduğunu belirten markaların yazı, ses, görüntü, grafik, infografikler
yardımıyla hazırlanmış oldukları içeriklerle tüketiciler ile bağ kurmaya sağlayan yeni nesil pazarlama anlayışı olarak tanımlamaktadır (Yılmaz, 2017, s.44).

Günümüzde internet kullanımının artmasıyla tüketiciler satın almak istedikleri ürünler hakkındaki bilgilere en hızlı şekilde ulaşmayı istemektedirler. İçerik pazarlamasının
alt yapısı düşünüldüğünde tüketicilerin bu tarz taleplerine karşılık verme potansiyeli
bulunmaktadır (Benli ve Karaosmanoğlu, 2017, s.29). İşletmelerin çoğu pazarlama
stratejilerine bakıldığında aslında içerik pazarlama anlayışını kullanmaktadırlar fakat
bunun bir strateji olduğunun farkında değillerdir. Fakat işletmelerin yeni pazarlama
faaliyetleri arayışında olması ile içerik pazarlaması pazarlamacıların yeni adapte olmaya
başladığı bir strateji haline gelmiştir (Mansour, 2015, s.8).

İçerik Pazarlamasının Önemi ve Amaçları

İnternet geçmişten günümüze değerlendirildiğinde her geçen gün kendini
yenileyerek farklılık göstermektedir ve göstermeye de devam edecektir. İnternetin zaman
içerisinde gelişim göstermesi insanların gereksinimlerinin de değişmesini beraberinde
getirmektedir. Gelişen ve değişen toplumlarda insanların ilgi ve ihtiyaçları zaman içerisinde farklılık göstermektedir (Yılmaz, 2017, s.56). Teknolojinin gelişim göstermesiyle
internet kullanım oranlarındaki değişim ve gelişimler, işletmelerin devamlı müşterilerini
elde tutması konusunda zorlamaktadır. İşletmelerin müşterileri ile olan iletişimlerinde
geleneksel yöntemlerin eskisi kadar etkili olmadığını fark ederek müşteri ile temas kurma
noktasında dijital kanallara önem vermeye başlamışlardır. Doğru dijital kanallarla doğru
mesajların verilmesi hususunda içerik pazarlama kavramının önemi ortaya çıkmaktadır.
İçerik pazarlamanın önemli olduğunun bir diğer göstergesi; içerik pazarlama stratejilerinin doğru kullanılması bu stratejileri kullanan işletmelerin, kullanmayan işletmelere
nazaran çok daha hızlı büyüdüğü sonucuna varılmıştır. İçerik pazarlama işletmelerin
tüketici zihninde konumlanması ve gelecekleri açısından ne kadar önemli olduğu görülmektedir (Yılmaz, 2017, s.57).

İçerik pazarlaması çevrimiçi platformların hızlı bir şekilde gelişim göstermesi
nedeniyle işletmelerin çeşitli pazarlama faaliyetlerini bu mecralar aracılı ile yapmalarını
zorunlu hale getirmiştir. İşletmelerin pazarlama faaliyetlerini çevrimiçi platformlarda
gerçekleştirirken içeriğin temelinin insandan oluştuğunu unutmaması gereken bir
konudur. Dolayısıyla içerik pazarlamanın buradaki temel amacı doğru bilgilerle yanıltmadan insanı etkilemek diyebiliriz. Bu doğrultuda içerik pazarlaması amaçları şu şekilde
sıralanmaktadır (Karkar, 2018, s.12,13; Benli ve Karaosmanoğlu, 2017, s.33-34);
•

Takipçilerle güven inşa etmek

•

Olası müşterilerin ilgisini çekmek

•
•
•
•

Marka bağlılığı oluşturmak

Marka farkındalığını sağlamak

Tüketicileri satın alma konusunda düşündürmek

Sosyal mecralar yoluyla kulaktan kulağa yayılmak vb.
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Dijital İçerik Pazarlaması Kanalları

İçerikler dijital ortamların olmadığı dönemlerde dergi ve gazete gibi yayın kanalları
aracılığı ile dağıtılmaktaydı. Teknolojinin gelişim göstermesi dijital ortamların oluşmasına imkân sağlayarak içeriklerin büyük bir kısmının dijital kanallar/ortamlar vasıtasıyla
dağıtılmasını sağlamıştır. İçerik pazarlaması kanalları içeriklerin insanlara ulaştırılmak
üzere paylaşıldığı ortamları ifade etmektedir. İçerik pazarlaması kanalları sayesinde
hazırlanan içeriklerin insanlarda nasıl bir etki yarattığı ve içerik kalitesi gibi hususlar kolayca belirlenebilmektedir. Dijital ortamlarda yaygın olarak kullanılan içerik pazarlaması
araçları şu şekilde sıralanmaktadır (Karkar, 2018, s.15-23);
Sosyal Medya: Sosyal medya, insanlara bilgi ve fikir alışverişi sağlayan, çeşitli içerik
paylaşımlarına imkan veren ve bu paylaşımlar üzerine yorum ve tartışma yapma imkânı veren teknolojik ortamlar olarak tanımlanabilir. Sosyal medya bireyselliğin dışında
işletmeler açısından değerlendirildiğinde işletmeler sosyal medya mecralarını tüketicilere ulaşabilmek ve tüketicilerle iletişim kurabilmek amacıyla kullanmaktadırlar. Sosyal
medya sadece bir fikir alışverişinin, tartışmaların yapıldığı ortamlar olarak değil bunların
yanı sıra web temelli yazılımlarda değişim yapmak, tartışmak, iletişim kurmak ve katılmak amacıyla bir araya gelen ve video, resim, metin vb. paylaşımlar yapan kullanıcılar için
çatı bir terim olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla sosyal medya mecraları bireyler ve işletmeler tarafından içerik pazarlaması uygulamalarının sıkça kullanıldığı ortamlardır diyebiliriz. İçerik pazarlamasında sıkça kullanılan sosyal medya araçlarına bloglar, wikiler,
podcastler, forumlar, twitter, youtube, instagram, facebook vb. araçlar çeşitlendirilmekle
birlikte örnek olarak verilebilir.
Web Siteleri: İşletmelerin dijital içerik pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri
yani dijital ortamda bulunmaları için ilk olarak web siteleri oluşturmaları gerekmektedir.
Oluşturulan web sitelerin güncel, içeriği ve tasarımının zengin olması kullanıcıların
işletmeye karşı olan düşüncelerini olumlu anlamda büyük ölçüde etkilemektedir.
Sosyal Ağ Siteleri: Sosyal ağ sitleri kullanıcılara kendi kişisel bilgilerinden oluşan
profiller oluşturma, çevrelerindeki insanları bu sosyal ağ sitelerine davet etme, birbirleri
ile konuşma ve mesajlaşma imkânı tanıyan teknolojik ortamlardır. İçerik pazarlaması faaliyetlerinde kullanılan sosyal ağ sitelerine fotoğraf paylaşımı yapılmasını sağlayan Flickr,
Instagram, video paylaşımlarına YouTube, Power Point sunumlarının paylaşıldığı Slide
Share ya da çeşitli içerik paylaşımına imkân veren Facebook örnek verilebilir. Bu kanalların ortak amacı kullanıcıların kendi içeriklerini diğer kullanıcılar ile paylaşmalarıdır.

Bloglar: Blog kelimesi “web ve log” kelimelerinin bir araya gelmesiyle türemiş Türkçe anlamı “web günlüğü veya ağ günlüğü” olan bir kelimedir. Web 2.0 teknolojisinin bir
kolu olan web günlüğü anlamına gelen weblog sözcüğünün kısaltılmasıyla türetilen bloglar, Blogger.com ve Wordpress.com gibi blog altyapısı sunan siteler aracılığıyla kolayca
sahip olunabilen hazır web sayfalarıdır.  Bloglar bakıldığında kullanıcıların herhangi bir
teknolojik bilgiye gereksinim duymadan ilgi duydukları konular ile ilgili düşüncelerini,
yorumlarını aktarabildikleri günlük benzeri web sitelerini ifade etmektedirler (Bilgiler
vd., 2016, s.1007).

Bilgi Grafikleri (Infographics): Bilgi grafikleri belli bir ürün vs. hakkında çözülmesi
zor, karışık yapıdaki istatistiki bilgilerin görsel grafiklerle internet ortamında ya da basım
şeklinde sunulmasıdır. Verilerin görsel grafiklerle anlaşılır bir şekilde insanlara aktarılması kullanıcıların verilere yönelik kafa karışıklıklarını ortadan kaldırmaktadır.

İnternet Makaleleri: İnternet sayesinde bir ürün veya bir konu hakkında uzman
kişiler tarafından bilgi alınmak istendiğinde internet makaleleri bu noktada devreye
girmektedir.
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Mobil Uygulamalar ve Akıllı Telefonlar: Mobil pazarlama; işletmelerin müşterileri
ile iletişime geçme noktasında mobil cihazlardan faydalanarak çeşitli interaktif uygulamalar gerçekleştirmelerine denir. Teknoloji ile birlikte akıllı mobil ve tabletlerin çeşitlilik
göstermesi kullanıcı sayısını artırmakta ve işletmelerin daha fazla tüketiciye ulaşmasını
sağlamaktadır.
E-posta ve E-Dergiler: Elektronik postalar insanların kendi istekleri doğrultusunda
oluşturdukları ve geribildirim aldıkları ortamları ifade etmektedir.

İçerik Pazarlaması Aşamaları

İşletmelerin içerik pazarlaması faaliyetlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri
için öncelikle iyi bir pazarlama planı oluşturmaları ve bu planı bir düzen içerisinde
uygulamaları gerekmektedir. İşletmelerin içerik pazarlama uygulamalarını
gerçekleştirmeleri hususunda aşamaları aşağıda sıralı bir şekilde belirtilmiştir (Özçit,
2015, s.71);
Hazırlık Aşaması: İşletmeler içerik pazarlama faaliyetlerine başlamadan önce, ilk
olarak nasıl bir içerik yayınlayacaklarına karar vermeleri gerekmektedir.
•
•

İçerik pazarlaması ekibi oluşturulmalıdır.
Çalışma takvimi oluşturulmalıdır.

Amaç ve Stratejilerin Belirlenmesi: İşletmelerin açık ve anlaşılır bir şekilde amaç ve
stratejilerini belirlemeleri gerekmektedir. İşletmelerin müşterilerinin istekleri doğrultusunda pazarlama amaçları ile dijital içerik pazarlama amaçlarını uyumlu hale getirmeleri,
faaliyetleri gerçekleştirme hususunda kolaylık sağlayacaktır.

Hedef Kitleyi Anlamak: İşletmelerin pazarlama faaliyetlerinde ideal müşterilerinin
kim olduğunu belirlemesi gerekmektedir. İdeal müşterileri belirlemek işletmelere başarıya ulaşma konusunda kolaylık sağlamaktadır. İyi hazırlanmış bir içerik işletmelere
rakiplerle mücadele etme konusunda zemin hazırlayacaktır.
Marka Hikâyesini Oluşturmak: Günümüzde insanlar teknolojinin varlığıyla çok fazla bilgi sahibi olmaktadır. Dolayısıyla insanlar marka isminden çok onlara inanmayı, güvenmeyi isterler. Bu güveni, inancı sağlamak işletmelerin marka hikâyelerini yaratmakla
sağlanacak bir durumdur.

Kullanılacak Kanalların Belirlenmesi: İşletmelerin, vaktinin büyük bir bölümünü
internette geçiren müşterilerinin hangi araç türünü kullandığını bilmesi işletmeye fayda
sağlayacaktır. Kullanılacak olan araç hem hedef kitleye uygun hem de içeriğe uygun olmalıdır.

İçeriği Oluşturmak ve Yayınlamak: Geleneksel medya ve sosyal medyanın ortak
noktası farklı ve ilgi çekici içerikler oluşturmaktır. İşletmelerin belli bir hedef kitleye
ulaşabilmesi ve vermek istedikleri mesajların karşı tarafa iletmek için değişik içerikler
oluşturmaları gerekmektedir. Aktarılmak istenen mesajların, işletmenin misyon ve vizyonu vb. değerleri çok basit olmamakla birlikte sade bir dille anlatmak önemli bir husustur.

Ölçüm Aşaması: Ölçüm aşaması içerik pazarlamasında yapılan faaliyetlerin nasıl
ölçümleneceğini, nasıl değerlendirileceğinin belirlenmesi, faaliyetlerin başarı ile
sonuçlanıp sonuçlanmadığını ifade etmektedir.

TURİZM İŞLETMELERİNDE İÇERİK PAZARLAMASI

Hizmet sektörleri arasında turizm endüstrisi emek-yoğun, deneyime dayalı bir iş alanı olması dolayısıyla içerik pazarlaması turizmde kullanılması dahilinde faydalı olabilecek bir pazarlama çeşididir. Düzgün bir şekilde oluşturulmuş içerikler, firmalara mevcut
müşterinin dışında yeni müşteri kazandırma konusunda yardımcı olmaktadır. Ayrıca iş-
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letmeler bu içerikleri düşük maliyetlerle oluşturabilmektedirler. Her sektörde olduğu gibi
turizm işletmelerinde de içerik pazarlamasından faydalanabilmeleri için işletmenin değerlerini yansıtan, hedef kitlenin beklentileri ile uyumluluk sağlayan içerikler üretmeleri
gerekmektedir. İnsanlar iş hayatı veya başka sebeplerden dolayı yoğun ve yeterli zamana
sahip olamayabiliyorlar. Doğru içerik oluşturma dediğimiz durum tamda bu noktada devreye girmesi gerekmektedir.

Doğru içerik oluşturmanın yanı sıra üretilen içeriğin süreklilik göstermesi önemli bir
noktayken bu içeriklerin aşamalar dahilinde en son ölçümlenmesi içeriğin kalitesini ortaya koyacaktır. Turizm işletmeleri içerik pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri
için satış odaklı hareket etmeden önce işletmesi için halihazırdaki web sitelerde ve sosyal
medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda içeriğe önem vermeleri gerekmektedir (Özçit,
2015, s.83).

İçerik pazarlaması turizm endüstrisinin önemli bir kolu olan konaklama işletmelerine
yönelik değerlendirdiğimizde işletmeler inandırıcı, saygın ve etkileyici bir içerik
oluşturarak müşteriye gerekli bilgilerin verilmesi gerekmektedir. İçerik pazarlama
faaliyetlerini geliştirmek isteyen konaklama işletmelerinin ilk olarak yapması gerekenler
şu şekilde sıralanabilir(http://kultursanatturizm.com);
•

•

•

Web Sitesi: İnsanlar seyahat etmeye karar verdiklerinde konaklamak istedikleri
işletmelerin web sitelerini ziyaret etmektedirler. Dolayısıyla işletmelere ait bu web
sitelerin görsellerle, konaklamanın sahip olduğu imkânları sunan, soru cevap ilişkisinin olduğu içeriklerle sayfaların desteklenmesi gerekmektedir.

Sosyal Medya İçeriği: İşletmelerin web sitesi oluştururken izledikleri yolları sosyal
medya kanalları içinde izlemeleri gerekmektedir. Verilen hizmetlere yönelik müşterilerin sorularına cevap vererek web sitesi oluşturma aşamasında bunları görseller
ile Facebook, Twitter, Instagram gibi platformlarda belli aralıklarla paylaşması işletmenin yararına olacaktır.

Bloglar: İşletmelerin blog oluştururken dikkat etmeleri gereken nokta müşterilerin
ilgisini çekecek konuların tespitini yaparak hedef kitleye yönelik içerikler yaratmaları gerekmektedir.

SONUÇ

Teknoloji gerileyen değil aksine sürekli gelişen bir yapıya sahip olması ve teknoloji
ile çok fazla iç içe olmamız dolayısıyla çağında sosyal ve özel hayatımız, alışkanlıklarımız,
yaşam koşullarımız, ilgi ve ihtiyaçlarımız gibi daha birçok konuda değişim yaşanmıştır.
Teknolojinin gelişmesiyle sosyal yaşantımıza giren internet hayatımıza köklü değişiklikler
getirmiştir. Teknoloji sayesinde yaşanan değişiklikler kişilerle sınırlı kalmayıp işletmelerinde insanların değişen yaşam koşullarına ayak uydurmaları için değişikliğe gidilmesinde etkili olmuştur.

Çağımızda işletmelerin pazarlama yaklaşımlarında güven önemli bir konu olması
dolayısıyla geleneksel pazarlama yaklaşımı bu hususta yeni pazarlama anlayışlarına göre
yetersiz kalmaktadır. Yeni pazarlama anlayışı kapsamında içerik pazarlama anlayışı, işletmelerin teknolojik değişimlere ayak uydurarak rekabet ortamında mücadele edebilecekleri bir pazarlama anlayışı veya stratejisi diyebiliriz. İçerik pazarlama anlayışı işletmelerin
mevcut müşterisini koruma ve potansiyel müşteri sayısını artırma konusunda oldukça
önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda günümüz pazarlama anlayışının değer ve güven
üzerine kurulu olması dolayısı ile içerik pazarlaması faaliyetlerini gerçekleştiren işletmeler; tüketiciye sunacakları ürün ve hizmetleri konusunda bilgi sahibi, tercih edeceği
ürünlerin hedef kitleyi ilgilendiren ürünler olup olmadığını bilen ve sadık müşteri profili
oluşturmayı sağlayacak pek çok niteliğe sahip olmaktadırlar. Bu nedenle içerik pazarlama
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anlayışına göre bu niteliklere sahip işletmelerin ilk olarak yapması gerek şey müşteriye
ürünle ilgili kolayca ulaşabileceği gerçek bilgiyi sunarak müşteri tatminini sağlamaktır.

Teknoloji insanlara sunduğu imkânlar sayesinde pazarlama alanında güç üreticiden
tüketiciye geçmiştir. Günümüzde insanların dijital ortamlarda yaşantılarının büyük bir
bölümünü geçirmeler içerik pazarlamasının bu platformlarda aktif bir şekilde olmasını
sağlamaktadır.
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Rusya, tarihin her döneminde dünya siyasetinde önemli bir ülke olagelmiş, bugün
de yüzölçümü, coğrafi konumu, doğal kaynakları, savunma sanayisinin gelişmiş olması,
nükleer gücü ve BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olması gibi nedenlerle dünyanın en
önemli ülkelerinden birisidir. Son zamanlardaki dış politika hamleleriyle de yeniden bir
küresel güç olma yolunda hızla ilerlemektedir. Özellikle Suriye krizinde yürütmüş olduğu
politikalarla  uluslararası sorunlarda etkili olduğunu bir kez daha göstermiştir.  

1990’lı yıllarda Yeltsin ile birlikte başlayan reformlarla birlikte Rusya’da bir liberalleşme akımı başlamış, Yeltsin’in demokratikleşme yönündeki çabalarıyla birlikte SSCB
döneminin aşırı merkezileşmiş devlet yapısından, yerelleşme eğilimindeki federal yapıya
doğru dönüşüm başlamıştır. Bu dönemde Rus halkı, siyasi, ekonomik ve toplumsal olarak ciddi travmalar yaşamış, devletin ikinci bir dağılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu
düşüncesi toplumda panik oluşturmuştur. Ülke tüm bu sorunlar yumağı içerisinde iken,
Putin’in iktidara gelmesiyle birlikte yerelleşme eğilimlerinin başarısız olduğu gerekçesiyle merkezileşme ön plana çıkarılmış ve desteklenmiştir. Bu kapsamda, federe birimlerin
daha fazla özerklik taleplerinin önü alınmış, her yönüyle asimetrik olan (siyasi, ekonomik
vb.) federal yapının merkezileştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmış ve siyasi güç devlet
başkanının otoritesi altında toplanmıştır.

Günümüz Rusya’sında devlet başkanı demokratik bir seçimle işbaşına gelmiş olmasına karşın, kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin korunması
gibi demokrasinin diğer koşullarını yetirince dikkate almamaktadır. Bu durumun özellikle Batılı yazarlar tarafından sıklıkla eleştiri konusu yapılmasına karşın, Rusların büyük
çoğunluğu ülkedeki otoriterleşme eğiliminin ülkenin özel koşullarıyla ilgili olduğunu ve
ülkelerinin yararına olduğunu düşünmektedirler.  

1991’de SSCB’nin dağılmasının ardından yaşanan ve Yeltsin dönemi diye adlandırılan
10 yıllık zaman dilimi içerisinde Rusya siyasi, ekonomik ve toplumsal yönden bir çok kriz
yaşamıştır. Bu süreçte halk temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma gelmiş, dış politikada Rusya sıradan bir bölge ülkesi konumuna gerilemiş, toplumsal açıdan ise halk ciddi
travmalar yaşamıştır. Böyle bir ortamda iktidara gelen Putin, hukuk düzenini yürütmenin denetimi altına almış, muhalif basını sindirmiş, kendisine halk desteğine ve ekonomik
performansa bağlı bir meşruiyet sağlamıştır. Rusya Federasyonu’nda yürütmenin, otoriterleşme eğilimi göstermesi Rus halkının önemli bir bölümü tarafından desteklenmiş,
ekonomik iyileşme ve siyasi istikrar devam ettiği müddetçe de destekleneceği beklenmektedir. Rus halkı için güçlü ve istikrarlı bir devlet demokratik değerlerden daha önemlidir.
Bu durum tarihseldir, bugün Rusların bir kısmı Putin’ e sevgi ifadesi olarak “çar” diye hitap
etmektedirler.

Bu çalışmada, Rusya Federasyonu’nda yürütmenin otoriterleşme eğiliminin nedenleri
üzerinde durulmuştur. Rusya Federasyonu’nda yürütme organının otoriter uygulamalarının Rus halkı tarafından, devletin güç kazandığı, gerekçesiyle, olumlu karşılandığı denencesine dayalı olarak hazırlanan çalışmada tarihsel ve betimsel araştırma yöntemleri
kullanılmıştır.

2. Rus Milli Karakteri ve Kültürü

Rus milli karakterin en temel özelliği “vatanseverlik” tir. Her millet kendi ülkesini sever, bu son derece doğaldır. Ancak Rusların vatanseverlikleri mistik bir hava taşımaktadır.
Ruslar için “Anavatan” kavramı öylesine üstündür ki, kişisel hatta milli düzeyde, bir çeşit
din özelliği taşır. Bu kavram Rus halkının gözünde her türlü maddi değerden uzak bir anlam taşır. Rusya tarihi bir bütün olarak ele alındığında bu özelliğin her devirde fazlasıyla
istismar edildiği görülmektedir (Onay, 2002,34).
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Hükümetten ziyade liderin gücüne inanan Rus düşünce sistemi için devletin başında
bulunan kişinin imajı önem taşımaktadır  (Hekimoğlu,2007, 55). Sıradan Rus vatandaşları
arasında gözlenen olağanüstü derecede tek düzelik ve düzene itaat, sistematik olarak, sürekli devlete itaat etmenin en büyük şeref olduğu düşüncesinin tarih boyunca aşılanması
sonucu oluşmuştur (Onay, 2002, 38). Patrimonyal otorite Rus halkı tarafından kabul edilmekte ve benimsenmektedir.  Devlet Başkanı bir baba olarak görülmekte, cezalandırma ve
ödüllendirmesi doğal kabul edilmektedir. Bu tip bir anlayış da, kişisel bir yönetim tarzının
ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır. Putin’in sürekli Rus geleneklerini gündeme getirmesi otoritesini sağlamlaştırma amacı taşımaktadır.

Moskova Prensliğinin ve otokratik monarşisinin kuruluşu sırasında yaşanan tarihsel
süreç SSCB’nin kuruluşu sırasında da yaşanmıştır. Moskova Prensliği nüfuzlu bir bürokrasiye sahipti; ama mutlak iktidar bürokrasinin değil, hükümdarın elindeydi. SB döneminde
ise son tahlilde kimseyle paylaşılamayan ve rakipsiz bir iktidarı kollektif olarak ele geçiren bürokrasiydi. Eski “tarım despotizmleri” yle uzaktan akraba olan “bürokratik mutlakiyetçilik” çarların ya da Stalin’in mutlakiyetçiliğinden çok daha moderndi. Ama özelllikle
devletin halk üzerindeki siyasi kontrolü hesaba katıldığında, aynı türe aitti. Bu savlardan
bürokratik Sovyet devletinin gerek terminolojideki gerek aşağı sınıflardan personelin işe
alımındaki devrimci yeniliklere karşın, pek çok çarlık kurumunun doğrudan mirasçısı
olduğu, dolayısıyla da çarcı devlet kurma geleneklerini devam ettirmesinin beklenmesi
gerektiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır (Levin, 2009, 472). Çarlık Rusya’sı ve SSCB dönemlerinde oluşan bu kültürün Rusya Federasyonu’nda değiştiğini söylemek olanaksızdır. Rusya Federasyonu’nda mutlak iktidar Cumhurbaşkanı’nda olup, kendisi tarafından
oluşturulmuş olan sınırlı bir bürokrasi de bu iktidarı izin verilen ölçüde paylaşmaktadır.
Cumhurbaşkanı’nın mutlak üstünlüğü’ne dayanan bugünkü uygulamalar halk tarafından
normal karşılanmaktadır. Bu durum, geçmişten bugüne Rus milli karakterinin ve kültürünün bir yansımasıdır.  

3. Asimetrik Federal Yapı

Rusya, yüzün üzerinde farklı etnik kökenden insanın bir arada yaşadığı Sovyetler Birliğinden miras kalan Cumhuriyet, Bölge ve diğer alt birimlerden oluşan karışık, kendine
has, federal yapıya sahip bir ülkedir (Nichol, 2012,6). ABD eyaletleri ve Alman Lander’lerinden farklı olarak, Rusya’nın alt idari bölümlenmesi aynı veya eşit değildir. Kafa karıştırıcı 5 farklı yapı mevcuttur. Putin tarafından 2000 yılında kurulan ve Devlet Başkanı tarafından atanan “süper valiler”ce yönetilen sekiz dev bölge1; Rus milliyetinden olmayan
büyük ulusların anavatanlarında 21 Cumhuriyet. Tatarların sahibi olduğu Tataristan ve
Buryatların (Rusya’nın güneydoğusunda yaşayan Moğol ırkı) sahibi olduğu Buryatya; nüfusları çoğunlukla Rus olan 52 oblast; altı krai (bölge); oblostların ve krailerin özel statü
talep eden etnik kısımlarından ibaret on özerk okrug (mıntıka) dan oluşmaktadır. Ayrıca
Rus federalizminde merkeze fazlasıyla yetki verilmektedir. Bundaki amaç farklı milliyetleri bir arada tutma arzusudur  (Roskin, 2009, 350). Boris Yeltsin’in başkanlığı döneminde birçok federal birim büyük oranda otonomi kazanmıştır. Viladimir Putin ise bu süreci
tersine çevirerek merkezi hükümeti güçlendirmiştir (Nichol, 2012,6). Putin’in bu süreci
geri çevirmesinde federal sistemin asimetrik olması, bazı federe birimlerin bağımsızlık
taleplerinin bulunması ve bazılarının da daha fazla özerklik peşinde koşmaları önemli rol
oynamıştır.

Rus devletine oligarşiden sonraki başlıca tehdit, Sovyetler Birliği’nin dağılması sırasında ve Yeltsin’in kötü yönetiminde bölgelerin eline geçen iktidar gücü olmuştur. En uç
örnek ise ayrılıkçılık tehlikesidir (Çeçenistan’da olduğu gibi). Bunu etnik cumhuriyetlerin
egemen topraklarında federe otoritelerin Rus kanunlarını uygulamak istememeleri takip

1

Bu bölgelerin sayısı sekize yükseltilmiştir.
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eder (Tataristan ve Başkurtistan’ da olduğu gibi). Ancak Rusya’nın idari bölgelerinin hepsi, zengin veya fakir, Moskova’dan Uzak Doğu’ya kadar az veya çok ölçüde federal vesayetten ve sorumluluktan uzaklaşmaya çalışmaktadır (Rutland, 2001,182). 2000 yılında
iktidara gelen eski KGB ajanı Putin, bu asimetrik yapıyı tehdit olarak görmüş ve siyasi
birlik oluşturma çabasına girmiştir.  

Putin, siyasi birliğin ilk adımı olarak yargı birliğini düşünmüştür. Rusya’da halen 1000’
in üzerinde federal yasa, cumhuriyetlerde, bölgelerde ve özerk alanlarda birkaç bin yasa
yürürlükte bulunmaktadır. Bunların hepsi, Anayasa ile uyumlu değildir. Adalet Bakanlığı,
Başsavcılık ve yargı, bu sorunu çözmekte bugün olduğu gibi ağır davranırsa, Anayasa’ya
aykırı yasalar yığını, hukuki ve siyasi sorunlar yaratabilir. Bu durumda devletin Anayasal güvenliği, federal merkezin kapasitesi, ülkenin yönetilebilirliği ve Rusya’nın bütünlüğü tehlikeye girer. Bu sözlerin hedefi, ABD’nin dayattığı “yerinden yönetim” ve “adem-i
merkeziyetçilik” politikaları olarak algılanmaktadır (Mikail, 2007,17). Farklı statüye sahip
federe birimlerin bulunması, ve her federe birimle federal devlet arasında farklı bir hukuki statü oluşturulmuş olması ve farklı bütçe anlaşmalarının bulunması çeşitli sorunlara
yol açmaktadır. İlk olarak adalet duygusu sarsılmakta, siyasi açıdan bağımsızlık istekleri
gündeme getirilmekte ve hukuki eşitlik bulunmadığı için federal yasaların uygulanması ve
denetimi zorlaşmaktadır.  

Federe devletlerin nüfus, ekonomik gelişmişlik, coğrafi büyüklük vb. farklılıklarıyla
homojen bir yapıya sahip olmamaları,   her federe devletin farklı bir istekle federal yönetimin kapısını çalmasına neden olmaktadır. Bazıları bağımsızlık, bazıları ekonomik ayrıcalık, bazıları federalizmin doğasıyla bağdaşmayacak olan dış ülkelerle ilişki kurmak,
bazıları zengin kaynaklarından federal devlete daha az pay vermek için federal organlardan istekte bulunmaktadırlar. Tüm bu istekler, ülkenin birlik ve bütünlüğüne tehdit olarak
görüldüğünden Ülke 8 ayrı idari bölgeye ayrılarak bu bölgelere federe yönetimlerin üzerinde yer alan merkezden atanan yöneticiler atanmıştır. Bu yöneticiler aracılığıyla Putin,
federe bölgeleri kontrol altında tutmakta ve istediği yöne sevkedebilmektedir.
Rus federal yapısının bir sistematiğinin bulunmaması ve halkları birarada tutmaya yeterli olmaması nedeniyle, Rusya Federasyonu’nun bölünme korkusu devam etmektedir.
Bu nedenle Rus Federalizmi Putin tarafından merkezileştirilmekte ve kontrol altına alınmaktadır. Halkın büyük çoğunluğu bu durumdan memnundur; çünkü SSCB’nin dağılmasından sonra ikinci bir parçalanmayı istememektedir.  Putin’ de bu dağınık yapıyı birarada
tutmak için, yerine göre baskıcı yöntemler kullanarak, federalizmin doğasında bulunan yerelleşme yerine siyasi gücü merkezileştirerek yetkileri elinde toplamaktadır.

4. Demografik Yapı
Rusya, karmaşık bir etnik, dinsel ve kültürel yapıya sahip olup ülkede 160’tan fazla
millet2 ve azınlık bir arada yaşamaktadır. Rusya bir yandan hem diller hem de dinler coğrafyasında heterojen özelliği ile dikkat çekerken, diğer yandan da farklı köken ve özellikteki millet ve kültürlerin karışması ve kaynaşması ile dikkat çekmektedir. 12 Haziran 1990
tarihinde bağımsızlığını ilan edip SSCB’den ayrılan Rusya’nın önünde çözüm bekleyen
sorunların en öncelikli olanları arasında etnik sorunlar ve yükselen milliyetçilik dalgasına paralel olarak cumhuriyetlerin daha çok özerklik ve daha geniş haklar istemeleri yer
almaktadir (Atasoy, 2008, 89,112).
Rusya Federasyonu İstatistik Ajansı verilerine göre Rusya’daki etnik kökeni Rus olanların toplam nüfusa oranının, diğer etnik kökenlerden olanlara oranla oldukça yüksek
(%79.83) olduğu görülmektedir. Rusların dışındaki en yüksek nüfus oranına sahip top-

2

Putin de etnik bir terim olan russki sözcüğü yerine, etnik olmayan rossiyane sözcüğünü kullanmaktadır (Riasanovsky ve Steinberg, 2011, 691).
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luluk olan Tatarların toplam nüfusa oranı ise sadece % 3.8 dir.  Ancak ülkenin federatif
yapısı eşit birimlerden oluşmamakta, bazı federe birimlerde (Özellikle Kafkasyada) bir
etnik topluluk nüfusun büyük çoğunluğuna sahiptir. Titüler olan bu etnik toplulukların
ise bağımsızlık isteklerinde bulundukları zaman zaman görülmektedir. Kendi yasama ve
yürütme organları bulunan ve bazı kararları tek başına alabilecek yetkilerle donatılmış
bu federe birimlerin (özellikle cumhuriyetler) karşı gelmelerini ve bağımsızlık taleplerini
törpülemek için merkezi hükümet otoriterleşme eğilimindedir. Özellikle Kafkas Cumhuriyetleri ve Tataristan gibi federe birimler, nüfus yapıları nedeniyle federal hükümeti rahatsız etmektedirler.

Rusya Federasyonu’nun ilk Cumhurbaşkanı Yeltsin dönemi boyunca özgürlükler ön
plana çıkarılmaya çalışılmıştır. Ancak sorunlar ortaya çıktıkça bu demokratik ortam da
tersine dönmeye başlamıştır. “Zayıf bir devlet yapısı despotik bir iktidardan daha fazla demokrasiye zarar verir” diyen Putin, etnik kimliklerin ayrışarak siyasi talepte bulunmaları
karşısında merkezi yapıyı güçlendirerek bazı yetkileri elinde toplamıştır.

Putin Rusya dışında yaşayan Rusların sorunlarını sık sık gündeme getirerek iç politikada malzeme konusu yapmaktadır. Adeta kendisinin devleti güçlü konumda tutarak bu
insanların da haklarını koruduğu imajını vermektedir. Bu yolla Otoriter eğilim taşıyan uygulamalarına (merkezileşme, muhalefetin ve basının sindirilmesi veya yandaş konumuna
getirilmesi vb.)  meşruiyet sağlamaktadır. Dolayısıyla “Dış Ruslar” sorununun Rusya Federasyonu’nda yürütmenin otoriterleşmesine ufakta olsa bir neden oluşturduğunu söylemek abartı sayılmayacaktır.

5. Büyük Devlet Psikolojisi

Rusya Federasyonu’nun olaylara bakışını etkileyen algılamalardan en önemlisi Rus
milletinin kimlik tanımlama sorunudur. Sergei Witte’nin belirttiği gibi “Petro’dan bu yana
Rusya diye bir şey yoktur, sadece Rus İmparatorluğu vardır.” Devlet geleneğinin İmparatorluk ile özdeşleştiği Rusya Federasyonu’nda bazı bölgelerin artık Rusya’ya ait olmaması,
çoğu kesim açısından kabul edilemez bir durumdur. Rusya Federasyonu içinde bulunduğu
post emperyal dönemde halen dünyadaki konumunu sorgulamaktadır (Sapmaz, 2008,
148). Emekçi Rusya Hareketi lideri Viktor Ampilov’un açıklamaları Rusların nasıl bir
devlet istediklerini anlamak adına kayda değerdir. “Rusya sağlam bir devleti özlüyor.
Stalin zamanındaki gibi güçlü bir Rusya’yı özlüyoruz. O büyük bir liderdi ve köylüleri,
işçi sınıfını ve halkı kolluyordu. Onun zamanında egemenlik halkın elindeydi ve Rusya
en güçlü zamanını yaşadı” (Avar, 2007, 346). Yine milliyetçi görüşleri ile bilinen Rusya
Liberal Demokrasi Partisi (LDPR) lideri Viladimir Jirinosky (1 Mayıs 2013), bahar ve
emek bayramı kutlamaları esnasında yapmış olduğu ve RTv’ den canlı yayınlanan konuşmasında; Rusya’nın büyüklüğü onun tarihinde ve ruhunda yatar. Rusya Avrupa kıtasının
merkezi ve kıtaya yön verebilecek yegane merkezdir. Moğolistan’mı, Amerika’mı, Almanya’mı yön verecektir bu koca kıtaya, hayır tabiî ki gücünü tarihten alan Rusya, diyerek Rus
halkının bilinçaltında yatan büyük devlet olma psikolojisini açığa vurmaktadır.

Bu yorumlar Rus kamuoyunun dış dünyaya nasıl baktığını göstermesi açısından oldukça önemlidir. İlin’e göre: “Rusya’da olan tüm olayların arkasında kötü niyetli, hain
dünya kuvvetlerinin destek ve yönlendirmesi mevcuttur. Bu kuvvetlerin hedefi Rusya’yı
parçalamak ve zayıflatmaktır. Bu kuvvetlerin başarılı olması durumunda Rusya en az 20
küçük devlete bölünecek ve bu devletler de birbirleri ile düşmanca ilişkiler içine düşecektir. Böylece Rus toprakları üzerindeki birlik ve bütünlük yok olacaktır. Buna karşılık Rusya
toprakları üstündeki doğal kaynaklardan bu dış odaklara ödünler verilecek ve büyük ticaret yolları bu dış kuvvetlerin eline geçecektir. İlin’in bu sözlerinde bahsettiği kötü niyetli
dünya güçleri Batılı devletleridir (Onay, 2002,79-80). Rus halkında, Rusya’nın büyük ve
güçlü bir devlet olduğu; ancak düşmanının çok olduğu psikolojisi hakimdir. Birçok gayri

Osman AĞIR 23

insani politika uygulamasına karşın Rus halkının önemli bir bölümünün Stalin’in uygulamalarını özlüyor oluşu oldukça düşündürücüdür. İşte Çarlık dönemi imparatorluğu ve
SSCB gibi dünyanın iki süper gücünden birisinin bakiyesi olan Rusya Federasyonu’nda,
büyük devlet olmanın, güçlü bir lider tarafından yönetilmeyi gerektirdiği düşüncesi hakimdir. Bu nedenle, halkın bu düşüncelerini paylaşan Putin, yürütme organını kendi tekelinde bulundurmakta, demokratik kurallara çok fazla aldırış etmemekte, tarihten gelen
büyük devlet psikolojisini herşeyin önünde tutmaktadır.   

ABD’li bilim insanı Roskin (2009, 364), Rus düşünce sistemini şöyle açıklıyor: Bizimle (Amerikalılarla) Ruslar arasındaki çok önemli farklılık felsefidir; yani biz Locke’un çocuklarıyız onlar değiller. Düşünce sistemimizin büyük kısmının köklerinde yatan filozofu
az sayıda Amerikalı öğrenmiş olsa bile, çoğu bu onyedinci yüzyıl İngiliz düşünürünün
söylediği şeyi özümsemiştir: İnsanlar akılcı ve makuldür; doğuştan yaşama, özgürlük ve
mülkiyet haklarına sahiptirler. Devlet eğer bu hakları korursa iyidir, ihlal ederse kötüdür.
Rus düşüncesi Locke’un neredeyse zıddını söyler ve kökleri, savunmasız bir düzlükte
yaşamakla ilgili coğrafi bir ikileme dayanır: ya güçlü bir devlet kur, ya da yok ol. Rusların güçlü devlet geleneğine dolgu malzameliği yapan şey ise: “genel irade” teorisi, yani
devlet gücünü “insanları özgür olmaya zorlamak” için kullanmak adına Locke’cu bireyciliği reddeden, 18. yüzyılın radikal Fransız düşünürü Jean-Jacques Rousseau’dur. Locke’a göre insanlar toplumu oluşturur, sonra toplum tümüyle mülkiyeti korumak için bir
devlet kurar. Rousseau’ ya göre, bu akış başka bir yol izler; genel iradenin öncülük ettiği
devlet toplumu biçimlendirir ve sonra bireyi yeniden inşa eder. Marksistler buna bir sınıf
mücadelesi cilası ilave etmiş; Lenin’de paketi satın almış ve Rus halkına satmıştır, diyerek
Rus halkının devlet algısına vurgu yapmıştır.  

Geniş bir kültürel ve tarihi altyapıya sahip; edebiyat, felsefe, sanat ve bilimde büyüklüğü dünyaca tanınmış ve pek çok isim yetiştirmiş Sovyetler Birliği, tarihin en büyük imparatorluklarından birisidir. Sovyetlerin yıkılmasından sonra kısa bir fetret dönemi yaşanmış olsada Rusya’da, devlet başkanı Putin’in iktidara gelişiyle tekrar bu imparatorluk
söylemini canlandırılmıştır. Süper güç olma iddiası dediğimiz bu düşünce Rus toplumu
tarafından kabul görmüştür (Mikail, 2007,8). Putin, yapmış olduğu bir konuşmada Rusya
tarihinin 1917 veya 1991 de başlamadığını, Rusya’nın 1000 yıllık tarihinin ayrıştırılamayacağını, kesintisiz tek bir tarihe sahip olduklarını, tarihi bilinç içerisinde vatan sevgisiyle dolu olarak ülkeyi kalkındırmak için çalışmak gerektiğini, bunu başaracaklarını, vatan
sevgisinin slogan olmadığını bunu günlük çalışmalarda göstermek gerektiğini, Rusya’nın
bağımsız bir ülke olduğunu ve bazı global sorumluluklarının bulunduğunu, ülkenin demografik yönden gelişimi için ciddi bir program hazırladıklarını, güçlü ailelerin Rusya’nın
geleceğini şekillendireceklerini, Rus demokrasinin, kendi gelenekleriyle birlikte Rus insanın gücü olduğunu,  dışarıdan empoze edilen dayatmaların Rusya’da yeri olmadığını, iç
işlerine doğrudan veya dolaylı müdahaleleri kabul edemeyeceklerini ifade etmiştir (Ponomarev, 2012).

Rusya eski Sovyet Cumhuriyetlerinin kaybını içine sindirememiştir. Kaybedilen Cumhuriyetler üzerindeki nüfuzun şu veya bu şekilde ihyası yönünde çabalar, şimdiden başlamıştır. Bu çabalar sürecektir. Tamamıyle eski duruma dönüş sözkonusu olmamakla birlikte, kaybedilen Sovyet Cumhuriyetlerinin hiç değilse, bazılarıyla RF arasında, ayrıcalıklı
ilişkilere dayanacak bir bütünleşmenin sağlanması RF için asgari hedef haline gelmiştir
(SİSAV, 1995, 276). Bu amaçla yakın çevre politikaları üretilmekte, siyasi alanda olmazsa
da, eski SSCB Cumhuriyeteriyle ekonomik ve kültürel açıdan birliktelik sağlanmaya çalışılmaktadır. RF, Belarus ve Kazakistan arasında imzalanan ekonomik bölge anlaşması bu
yakınlaşmaya en güzel örnektir.
Ülkede imparatorluk sembollerinin ve otoriter bir ruhun yeniden yaratılması için Bizansın çift başlı kartalı büyük bir şevkle kabul edilmiştir (Kagarlitski, 2008, 152). Putin’in
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birinci amacı ülkenin emperyal emellerini yeniden şekillendirmek olmuştur. ABD’nin hakim olduğu tek kutuplu dünya sisteminden çok kutuplu bir yapıya geçişi savunmuştur. Bu
amaçla etkin olduğu Avrasya alanınını genişletmeyi planlamaktadır. İçte merkizeyetçilik
ve devletçilik politikalarıyla büyük güç olmayı hayal etmektedir. (Bugajski, 2010, 7-9).
Geçmişe sürekli bir özlemle bakan Rus Halkı nazarında Putin, Çar lakabıyla anılmaktadır.
Çar lakabı burada: İktidarı kendi etrafında toplayan antidemokratik, otoriter bir yönetici
anlamında kullanılmamakta, tam aksine kurtarıcı anlamında kullanılmaktadır.

28 Aralık 1999 tarihinde önce hükümetin resmi internet sitesinde ardından 30 Aralık
1999 tarihinde “Rossiya na Rubeje Tısyaçeletii” baslığıyla Nezavisimaya Gazeta’da Putin’in
21. yüzyıl Rus vizyonuna iliskin bir makalesi yayınlanmıstır. “Bin Yılın Dönüşümünde Rusya” adlı makalede Putin, Rusya’nın tarihte büyük, güçlü bir devlet olduğunu ve her zaman
böyle kalacağını; jeopolitik, ekonomik ve kültürel varlıkların büyük Rusya’nın ayrılmaz
karakteristikleri ve önkoşulu olduklarını, bunların Rusların zihniyetini ve tarih boyunca
hükümet politikalarını belirlediklerini; bugün de, bu gerçekler göz önünde bulundurulmaksızın herhangi bir şey yapmanın mümkün olmadığını; ancak Rus düşünce sisteminin
yeni fikirlerle geliştirilmesi gerektiğini; bugünün dünyasında bir ülkenin büyüklüğünün,
askerî gücünden ziyade ilerleme kabiliyetiyle, ileri teknolojiyi kullanımıyla, genel refah
düzeyinde artış sağlanmasıyla, güvenliğin tesisiyle ve uluslararası arenada ulusal çıkarların korumasıyla belirlendiğini ifade etmiştir (Taştan, 2012, 95). Putin, daha iktidara gelmeden hedefini belirlemiş ve Rusya’nın küresel bir güçten bölgesel bir güce dönüşmesini
kabul etmeyeceğini, Rusya’nın tarihte de büyük bir devlet olduğunu, bugün de büyük devlet olmaya muktedir olduğunu, sadece şartların değiştiğini ve bu değişen şartlara uyum
sağlayıp küresel bir güç olarak varlığını devam ettireceğini sürekli dile getirmektedir. Bu
söylem, büyük bir devletin vatandaşları olarak yaşamaya alışmış olan, Rus halkının çok
hoşuna gitmekte ve bu nedenle Putin’ i desteklemektedirler. Ruhunun derinliklerinde imparatorluk vizyonu taşıyan ve SSCB döneminde iki kutuplu dünya düzeninde bir tarafın
lideri olduğunu hiçbir zaman unutamayan ve bu konumun devam ettirilmesinin gerekliliğine inanan Rus halkı, Putin’in otoriter uygulamalarını desteklemekte hatta gerekli görmektedir. Halkın vermiş olduğu destek ise Putin’i cesaretlendirmektedir.

6. Siyasal Kültür

Siyasal kültürü tanımlamadan önce, kültürün ne olduğuna değinmekte yarar vardır.
En genel tanımı ile kültür; bir toplumda yılların hatta yüzyılların birikimi sonucu oluşan
ortak değerler bütünüdür (Öztekin, 2003, 209). Siyasal Kültür, bir ulusun içinde veya bir
devletin yurttaşları arasında hakim siyasi duyguların, inançların ve siyasete ilişkin değerlerin bir araya geldiği bütündür. Siyasi kültür ne tür bir içerik taşırsa taşısın, hakim
olduğu toplumlarda, bireylerin siyaset alanındaki algılamalarını elekten geçirmekte, bu
yolla davranışları yönlendirmekte, en önemlisi de bireyin siyasi hayata katılma sürecini
belirlemektedir (Oktay, 2005, 214). Siyasal kültürü, bireylerin siyasal sistem karşısındaki
eylem biçimleri, inanç ve tutumları oluşturmaktadır (Çam, 1999, 201).

Siyasi kültür, “Bireylerin ve grupların siyasal duruş ve tavırlarını ve genel olarak tüm
siyasi pratikleri bir biçimde şekillendiren, insanların “siyasal olan’a ilişkin olarak sahip
oldukları değerler, ritüeller, semboller ve inançlar bütünüdür”. Siyasi kültür araştırmalarının öncülerinden olan Verba kavramı, herhangi bir insan topluluğunun siyasi eylemlerinin
içinde gerçekleştiği bütünsel çerçeveyi tayin eden tecrübe, inanç, sembol ve değerlerin
oluşturduğu sistem olarak tanımlamaktadır. (Türköne, 2012, 229). Siyasal kültür, uzun
yılların birikimi olmakla birlikte toplumun siyasi olmayan diğer tüm değerleriyle de (ekonomik, jeopolitik, dini vb.) yakından ilgilidir.
Rusların bir başka özelliği de büyüklük düşkünlüğüdür ki, buna insanda   görüldüğünde psikologlar megalomani diyorlar. Devlet megalomanisini görüyoruz her yerde. En
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büyük binalar, en büyük gemiler, en büyük uçaklar, en geniş yollar Sovyetlerin olmalıydı.
Büyüklüğün bedelini ise halk ödemiştir. Belki de bu büyüklük yarışı sonu getirdi. 1980’li
yılların başında ABD’nin başlattığı sanal “Yıldız Savaşları” projesine karşı uzay çalışmalarına çok büyük kaynaklar ayıran Sovyetler kendi sonunu hazırlamıştır (Mikail, 2007,34).
SSCB döneminden Ruslar gerçekten dünyanın iki süper gücünden birisi olabilmeyi başarabilmiş, 2. Dünya Savaşını Kazanabilmiş ve ekonomik bir gelişim sağlayabilmişlerdir.
Ancak bu zaferlerin çok pahalı zaferler olduğu da akıldan uzak tutulmamalıdır.

17-18 Mart 2013 te 46 bölgede 1600 kişinin katılımıyla yapılan bir araştırmaya göre
Rus halkının yarıdan fazlası politikayla ilgilenmiyor. 2005 yılında yapılan bir araştırmada bu oran % 48 lerde idi. Bir çok denek ilgisizliğini kendisinin politikaya etki edememe
düşüncesine bağlamaktadır. Bir kısmı politikanın profesyonellere bırakılması gerektiğini
düşünürken, bir kısmı ise politikaya ayıracak vakti olmadığını ve politikanın önemli olmadığını ifade etmektedir (The Moscow Times, 2013). Rusların günlük siyasetle çok fazla
alakadar olduklarını söylemek olanaksızdır; ancak çoğunluğu güçlü bir devlete sahip olmayı ve güçlü bir lider tarafından yönetilmeyi istemektedirler. Rusların otoriter bir yönetime tahammül etmelerinin en büyük nedenlerinden birisi, en üstte sağlam bir yönetim
olmazsa sistemin kargaşaya dönüşeceğini biliyor olmalarıdır. Gerek Çarlıklar Döneminde
gerekse SSCB Döneminde, baştaki kişinin zayıf karakterli oluşunun ülkenin başına dert
olduğu dönemler yaşanmıştır. İşte tüm bu anlatılanlar Rusyada yürütme organının otoriterleşmesinin Rus halkı nazarında çoğumlukla kabul görüyor olmasının altında yatan en
önemli nedendir.

7. Ekonomik Sebepler

Rusya Federasyonu’nun kurulmasından 2000 yılına kadar geçen süreci kapsayan
Yeltsin döneminde, ekonomik kırılganlıklar, borçlanmaya dayalı ekonomi politikaları ve
bu politikalar sonucunda oligarkların siyaset üzerinde artan etkinlikleri Batı yanlısı bir
dış politikanın hakimiyetine yol açmıştır. 1999 Ağustosunda başbakanlık, 2000 Ocağında
başkanlık koltuğuna oturan Putin, Rusya’da düzen ve istikrarı sağlamayı hedeflemiş, bunun için de bir yandan ekonomik atılımı gerçekleştirme diğer yandan bölge liderlerinin
ve oligarkların artan gücüne karşı merkezi otoriteyi tesis etme yani devleti güçlendirme
yoluna gitmiştir. Üstelik 1999 yılı itibariyle ekonomide yaşanan dönüşüm ve enerji kaynaklarının fiyatlarında yaşanan artış Putin’in işini kolaylaştırmıştır. Piyasa reformlarının
uygulanmasından yana olan Putin’in temel amaçları arasında, ekonomideki oligarşik yapıyı kırmak, yabancı sermayeyi ülkeye çekmek, diğer ülkeler ile ticari ilişkileri geliştirmek
ve Rusya’nın DTÖ’ye üyeliğini sağlamak yer almıştır. Özellikle iktidarının ilk döneminde
güçlü bir devlet yaratma çabası ile ekonomik liberalizasyonu harmanlayan Putin, bir yandan yabancı sermayeyi ülkeye çekmek amacıyla çeşitli yapısal reformlara girişirken, öte
yandan oligarklar ve bölge liderleri ile geniş çaplı bir mücadeleye başlamıştır. Başkanlık
seçimleri öncesinde desteğini kazandığı oligarkları iktidara gelir gelmez etkisiz hale getirmeyi amaçlayan Putin, tüm oligarklara karşı cephe almak yerine siyasete soyunarak
iktidarın gücünü sarsan eylemlere girişenleri saf dışı etmeye çalışmıştır. Bunun için de ilk
olarak sahip oldukları etkili Vladimir Gusinski’nin üzerine yürümüştür. Hükümetin Çeçenistan politikasını eleştiren her iki oligark da haklarında açılan yolsuzluk soruşturmaları
ve tutuklama kararları neticesinde ülkeyi terketmek zorunda kalmışlar, devlet tarafından
el konulan mal varlıklarının kaybetmişlerdir (Yapıcı, 2010, 452-453).

Rusya dünya pazarında üç alanda lider ülke konumundadır. Bu alanlar: Enerji, Atom
enerjisi (nükler enerji) ve askeri teknolojidir (Rar, 2012, 216). Bu üç sektör tüm devletler
için de stratejik önem taşımaktadır. SSCB döneminde bu sektörler tamamen devlet kontrolünde olmuş, Rusya Federasyonu döneminde liberal ekonomiye geçişle beraber bu sektörlerde de özelleştirmeler yapılmıştır.
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Ocak 1992’de fiyatların serbest bırakılması, yaşam düzeyinin hızla düşmesi ve yaşam
şartlarının hızla değişmesi neo-komünist liderlerin kesinlikte ümit ettikleri sonuçlara yol
açmamıştır. “Şok terapisi”3 insanların iradesini ve bilincini felç etmiştir. Birkaç ay içinde
normal insanlar politikadan uzaklaşmıştır. Her gün fiyatların değişmesi, iki ay içerisinde
fiyatların on kat yükselmesi insanlarda ciddi bir teleşa neden olmuş; piyasa şartlarında
yaşamaya kesinlikle alışmamış Sovyet insanı çevresinde neler olup bittiğini anlamadan,
yönlendirilemez bir akıntıda kendi başına sürüklenmeye başlamıştır (Kagarlitski, 2008,
156). SSCB’nin dağılıp serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte, büyük devlet işletmeleri özelleştirilmiş, özelleştirmelerde kamu işletmelerini, yine kamu kaynakları ile, bir yolunu bularak değerinin çok altında satın alanlar inanılmaz büyüklükteki servetlerin sahibi
olmuşlardır. Rusya’da oligark4 diye adlandırılan bu kişiler zaman geçtikçe siyasi yapıda da
güç elde etmeye başlamışlardır.

Oligarkların yükselişleri çok kolay olmuş; perestroyka sürecinde ya Parti kasasından
almış oldukları paralarla özel bankalar kurmuşlar, ya da devlet bankalarının özelleştirilen parçalarını üstlenmişlerdir. 1991’ den sonraki istikrarlı olmayan ilk bir iki yıl içinde
bunlara çok ucuz devlet kredisi sağlanmış, yaşanan sonraki hiperenflasyon döneminde
spekülasyonla dolar milyoneri olmayı başarmışlardır. Daha sonraki yıllarda oligarklar
kendi sahibi oldukları bankaları aracılığıyla piyasa değerinin çok altında, endüstri alanındaki şirketlerin, ya sahibi ya da ortağı olmuşlardır (Taşar, 2001,134). 1996 yılı geldiğinde tamamıyla anlaşılmıştır ki Rusya aslında bir grup “oligarşi mensubu” tarafından
yönetilmektedir. Bunlar, piyasa reformları sırasında zengin olmuş iş adamlarıydı. Bazıları
1992’ de başlatılan özelleştirme sürecinde şirketlerin kontrolünü ele geçirmişler, bazıları
da devletin sahip olduğu fabrikaları 1995’te yapılan müzayedelerde düşük fiyatlarla satın
almışlardı. Bir kısmı da Gazprom, elektrik tekeli Birleşik Enerji Sistemleri (EES), televizyon şirketi ORT ve demiryolu işletmesi gibi devletin blok hisseleri kontrol ettiği şirketlerde de facto bir kontrol sağlamıştı. Oligarşi, 1996’da Boris Yeltsin’in tekrar seçilmesi için
gayretlerini birleştirmiş, Yeltsin’e destek vererek anti-komunist kampanya için ellerindeki medya imkanlarını kullanmıştır. Oligarşi 1997’ de bir sonraki özelleştirme yağmasının
paylaşılmasında anlaşmazlığa düşmüş ve bölünmüşlerdir. (Rutland, 2001,172).
Yeltsin döneminde türeyen Rus oligark’larının en önemlileri olan medya devleri Boris
Berezovski ve Vladimir Gusinski, zor anlar yaşamaya başlamış, ABD destekli iki patronun
büroları, 2000 yılı içinde basılmış, yöneticileri ve hatta kendileri gözaltına alınmışlardır.
Haklarında yolsuzluk soruşturmaları açılmış ve bu yolla, etkisiz hale getirilmeye başlanmışlardır. Hatırlatmak gerekir ki, Berezovski, devlet televizyonu ORT’nin yüzde 49 hissesine Yeltsin döneminde sahip olmuş; Gusinski’nin Media Most’u ise, aralarında NTV’nin
de olduğu onlarca gazete ve televizyonu bünyesinde toplamıştır. Aynı dönemde, bu patronlar ve diğer Amerikancıların finans kaynakları haline gelmiş olan Lukoil, Norilsk Nikel
ve Avtovaz şirketlerine “şok baskınlar” düzenlenmiştir. İşin ilginç tarafı, Putin’in yükselişini örgütleyenlerden birinin, Berezovski olmasıdır. O ve onun gibilerin “Yeltsin olmadan
Yeltsin dönemini sürdürme” hayalleri suya düşmüş, halkın bu asalaklara olan öfkesi nedeniyle, ülke içinde hemen hiçbir kuvvet, Putin’in karşısına çıkmaya cesaret edememiştir. Duma’daki muhalefet partileri dahi, atılan adımları hararetle desteklemiştir (Mikail,
2007,18). Ruslar çabucak zenginleşenlerden nefret etmektedirler ve bu nefret, bunlara

3

4

2 Ocak 1992’de uygulanmaya başlanan Gaydar’ın “şok terapi” olarak tanımlanan ekonomik reform
programı, sosyalist ekonominin yerine hızlı bir şekilde piyasa ekonomisinin kurulmasını amaçlamış, bunun için de fiyatlar ve ticaretin serbestleştirilmesi, oluşacak talep yönlü enflasyonu engellemek için sıkı para politikasının uygulanması yani para arzının kısıtlanması ve özeleştirmeler ile
mülkiyet ilişkilerinin dönüştürülmesi gibi önlemlere dayanmıştır (Yapıcı, 2010, 22).

Oligarşi kendi sermayesini yeni fabrikalar inşa ederek değil, mülkiyetin yeniden dağılımı sayesinde
oluşturmuştur. Başka bir deyişle, oligarşik kapitalizm Asya’da kendine has bir “pasif devrimin” sözcüsü ise, Rusya’da restorasyonun sosyal mahsulü olmuştur (Kagarlitski, 2008, 306).
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karşı sıkı önlem alacağına yemin eden siyasetçilere desteği artırmaktadır. Hukuksuzluklar
başkan Putin’in iktidarının pekişmesine yardım etmiştir (Roskin, 2009, 322).

Kagarlitski (2008, 425), Putin tarafından liberal ekonomik politikanın sürdürülmesi adına Rusya’ya otoriter bir rejim getirildiğini, otoriterizmin kesinlikle ekonomik yapıya
uyarlı olduğunu, Ekonomik liberalizmin söylem düzeyinde “serbest piyasanın” bürokratların
müdahalesinden korunması anlamına geldiğini vurgulamaktadır. Rusya ve Rus halkı için
Putin gerçekten bir başka şahsiyettir. Putin göreve geldikten itibaren Rus ekonomisini
yaklaşık olarak 8 defa güçlendirmiştir. Rusya’nın makro ekonomik göstergeleri 3 defa artış göstermiş, milli geliri 250 milyar dolardan 600 milyar dolara yükselmiştir. Rusya bütün
bunları kendi deyimleriyle Çarları Putin’e borçludur. Rus halkı bugün Putin’i sevmekte ve
kendisini Çar lakabıyla anmaktadır. (Mikail, 2007,4). Putin’in otoriter iktidarının meşruiyet kazanmasının ve halk nezdindeki değerinin her geçen gün artmasının altında yatan en
önemli nedenlerden birisi de Putin’in iktidara geldiği zaman ülkenin içerisinde bulunduğu
ekonomik durumdur. Yüksek bir enflasyon, alım gücünün düşüklüğü ve birde emek çekmeden servet sahibi olan oligarkların halka vermiş olduğu psikolojik rahatsızlık, Putin’in
sert önlemler almasını kolaylaştırmış, hukuk dışı otoriter uygulamalarına meşruiyet kazandırmıştır. Doksanlı yıllarda oligarkların neden olduğu ekonomik bunalım sonucu Rus
halkının yaşamış olduğu travmalar, bugün bile Rus halkının Putin’in etrafında kenetlenmesinin önemli nedenlerinden birisidir.      

8. Devlet Kurumlarındaki Yozlaşma

Putin’in yeni dış çevre şartları karşısında Rus devletini yeniden inşa etme gayretleri
19. yüzyıl Fransa’sının (Napolyon İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra) yenilenme gayretleri ile mukayese edilebilir. Bu yenilenme gayretlerinin temel özelliği, devlet liderlerinin eski düzenin seçkinlerinin gücünü kırmak, yeni modern devlet kurumları oluşturmak,
yeni devlet sembolleri ve icat edilmiş geleneklerle politik meşruiyeti tesis etmek şeklinde
tepeden inme yöntemlerin kullanılması olmuştur. Ama bu yenilenme için ekonomik bir
strateji bulmak güçtür 1950’ lerde Japonya ve Kore’de işe yarayan ithal ikamesi ve ihracat
güdümlü modeller yeni serbest ticaret döneminde artık geçerli değildir. Ayrıca yeni küresel açıklık, çağdaş Rusya’daki iç aktörlerin, eski restorasyon rejimlerindeki seçimlerinden
daha çok hareket tarzlarına sahip olduğu anlamına gelmektedir (Rutland, 2001, 178).

Putin iktidara geldiğinde karşısında bulunan sorunlar büyüktü. Yeltsin’in hükümeti
sık sık değiştirme adeti idari bir karmaşa yaratmıştı. Devlet kademelerinde bulunanlar,
kendilerinden önce bu makamları işgal etmiş ancak; bir yolunu bularak devlet işletmelerini ele geçirerek zengin olmuş kişilerin yolundan gitmek edeali taşımaktaydı. Daha alt
makamlarda (yargıda, poliste, gümrükte vb) ise rüşvet açıktan alınmaktaydı. Vergi tarifesi
gibi herkes tarafından bilinen rüşvet (leveya dengi-çörnie dengi) tarifeleri oluşturulduğu
araştırmanın yazarı tarafından 2004 yılında defeaten müşahade edilmiştir. Bu durum ortalama Rus vatandaşını hem utandırmakta hem de vatandaşın günlük yaşamını çekilmez
hale getirmekteydi. Zaten eski bir istihbaratçı olan Putin için ülkede neler olup bittiğini
öğrenmek ve takip etmek zor olmamıştır. Rüşvet çarkını dönderen yöneticilere acımasız
yöntemlerle müdahale etmiş, birçoğunu değiştirmiş ancak rüşveti tamamen sonlandıramamıştır.

Rusya’da devlet kurumlarının birçoğunda kariyer ve liyakat ilkesi uygulanamamaktadır. Cumhurbaşkanına yakın olan işadamları bölge valisi olarak atanabilmektedirler. Çoğu
durumda uzmanlaşma ve tecrübe önemli postlara atanmada dikkate alınmamaktadır.
Yönetim çevresine olan yakınlık önemli bir göreve atanabilmenin en önemli şartıdır. Bu
durum aslında komünist partiden kalma bir alışkanlık olup, Putin tarafından da sık sık
şikayet konusu yapılmış; ancak kendisi de benzer uygulamalardan geri durmamıştır.
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9. Demokratik Geleneğin Bulunmayışı

Demokratik gelenek bir toplumun üst yapı kurallarının değişmesiyle kendiliğinden
oluşmamaktadır. Bu nedenle bir toplumun demokratik konumu tartışılırken geçmişteki
deneyimleri gözönünde bulundurulmak zorundadır. Rusya Federasyonu’nun demokratik
geçmişine baktığımız zaman; Çarlık dönemi Rusya’sında siyasi iktidar Çar’ın elinde olup,
otoriter rejimle yönetilen ülkede demokratik bir yapının varlığından bahsetmek olanaksızdır. SSCB döneminde iktidar komünist partinin tekelinde olmuş, parti tarafından oluşturulmuş ideoloji çevresinde şekillenen siyasal sistem tam olarak bir totoliter rejim özelliğindedir. 1985’ te Gorbaçov ile başlayıp 1991 sonrası Yeltsin ile devam eden ve kısmen
liberal politikaların uygulanmış olduğu süreç, yukarıda açıklanmış olan çeşitli sorunların
yaşanması nedeniyle Putin tarafından değişime uğratılmıştır.  Bu yeni süreçte siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm için iktidarın kişiselleştirilmesi ve yönetimin otoriterleşmesi eğilimi hakim olmuştur. Putin, yürütmüş olduğu politikaların başarılı olması sonucu popülaritesini artırmış ve kendisine rakip olabilecek kişi ve oluşumları sistem dışına
itmesini bilmiş, ancak bu durum ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik ve siyasi çöküş
nedeniyle halkın tepkisini çekmemiş, tam aksine çoğunluk tarafından desteklenmiştir.

Putin’in stratejisi rakiplerinin kendiliğinden ortaya çıkmalarına izin vermeme üzerine
kuruludur. Kurmuş olduğu sistem kendisine kimin rakip olabileceğine kendisi karar verir. Buna karşı duranları sistemin dışına iter. Bu güdümlü bir demokrasinin içerisindeki
imitasyon politikadır. Bu sistemde her şeye Putin kendisi karar verir (Frolov, 2012). Ülke
içerisinde yaratılmış olan siyasi hava ülkenin tekrar eski gücünü kazanma yolunda hızla
ilerlediği, bu nedenle yönetime destek olmanın zorunluluk olması yönündedir. SSCB’nin
yıkılmasıyla başlayan liberal ekonomiye geçiş döneminde yaşanan sorunlar Rus halkında
bir travmaya neden olduğundan kimse ülkede hakim olan istikrar ortamının bozulması
taraftarı değildir. Çar diye nitelendirilen ve ülkedeki otoritesini her geçen gün sağlamlaştıran Putin’in, Forbes dergisi tarafından 2013 yılının en güçlü ismi olarak seçildiğinin
açıklanması ülkede ayrı bir mutluluk kaynağı olmuştur. Önceki bölümde de açıklandığı
üzere Rus halkı demokrasiden ziyade güce düşkündür ve gücü demokrasiye tercih etme
eğilimindendir. Ülkede demokrasi geleneğinin bulunmaması ve sivil toplumun olgunlaşmaması nedeniyle Putin’in karizması ve tek adamlığı daha uzun yıllar devam edecek gibi
gözükmektedir. Bu durum kısa vadede ülkeye yarar (siyasi, ekonomik) sağlasa da, demokratik bir toplumsal yapının oluşmasına katkı sağlamayacağı veya böyle bir yapının oluşumunu geciktireceği için gelecek adına umut verici değildir.  
Demokrasi geleneğinin bulunmaması muhalefet partilerinin, muhalif basının, muhalif
STK’ların ve iktidara muhalif olan her oluşumun hareket alanının kıstlanmasına ve kendisinden olmayana tahammülsüzlüğüne yol açmaktadır. Bu sorunun kısa sürede aşılması
beklenmemelidir. Çünkü muhalif olanların düşmanla iş birliği yaparak ülkeye güçsüz düşürmeye uğraştıklarına inanılmaktadır.

10. İç Güvenlik Kaygıları

Putin’e göre Yeltsin’in izlediği adem-i merkeziyetçi siyaset, federasyonun parçalanmasına neden olmuş; Çeçenistan’da olduğu gibi bölgesel ayrılıkçılığa yol açmıştır. Ona göre
Rusya’nın egemen olduğu bölgelerde kontrolü arttırmak, ayrılıkçılık ve terörizme karşı
ulusal güvenliği sağlamak için tek çözüm, ülkenin bütünlüğünü koruyacak tedbirler almaktır. Bu nedenle merkezileşmeyi, ülkenin çıkarları için gerekli görmüştür. Nitekim 1
Eylül 2004’te patlak veren Beslan krizi, Putin’e iç siyasette izleyeceği merkezileşme için
bir fırsat vermiştir. İlk aşamada, Çeçen savasına ilişkin “dezenformasyon”u önlemek amacıyla medya üzerinde devletin denetimi arttırılmıştır. Genelde güvenlik birimlerindeki insanlardan bir “dikey güç” (vertical vlasti) oluşturularak federal hükümetin otoritesi etkin
kılınmaya çalışılmıştır. Bu dikey gücün bir yönünü de, yedi federal bölgenin yaratılması

Osman AĞIR 29

ve her birine başkanlık yönetimine karşı doğrudan sorumlu bir genel valinin atanması
oluşturmuştur. Yasama ve yürütme güçlerini birbirinden ayırmak için bölgesel yöneticiler
federal konseyden, Rusya parlamentosu üst meclisi üyeliğinden çıkarılmış; yerlerine hükümet tarafından atanmış temsilciler getirilmiştir (Taştan, 2012, 101).

Rusya’da 2004 yılında Kuzey Ossetia Beslan şehrinde bir ilköğretim okuluna yönelik
olarak gerçekleştirilen, ve yüzlerce sivilin ölümü ve yaralanması ile sonuçlanan, terörist
saldırı başkan Putin tarafından, terörizmle mücadele etme zorunluluğu öne sürülerek, politik değişikliklerin gerçekleştirilmesinde bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda alınan ilk önlem politik yapının merkezileştirilmesi yönünde olmuş ve bölge valilerinin
doğrudan halk tarafından seçilmesi kaldırılarak bölge valileri tamamen başkana bağlı duruma getirilmişlerdir (Nichol, 2012,8).

Baharçiçek ve Tuncel (2011, 5), ülkelerin sosyal yapılarındaki ani değişim ve dönüşümlerin birçok sorunu da beraberinde getirdiklerini, terörün de sosyal yapıdaki ani değişim ve dönüşüm sonucu ortaya çıkan sorunların başında geldiğini, kimlik temelli terör
sorunun ise daha çok baskıcı bir milliyetçi düşünceye sahip rejimlerde ortaya çıkmakta olduğunu vurgulamaktadırlar. SSCB’den Rusya Federasyonu’na geçişte çok ciddi bir değişim
ve dönüşüm yaşanmış olup, bu değişim ve dönüşümün etkileri hala devam etmektedir.
Bu süreçte eski emperyal kimlik kaybedilmiş, topraklar küçülmüş, en önemlisi herşeyin
devletin denetim ve gözetiminde olduğu bir ekonomik sistemden liberal bir sisteme geçilmiştir. Bu ani değişim sürecinde Rus milliyetçiliği de belirgin bir biçimde artmıştır. Gelişen
bu milliyetçi düşünce birçok milliyetin birarada yaşadığı Rusya Federasyonu’nda, tarihin
hiçbir döneminde çözülememiş milliyetler sorununu günyüzüne çıkarmıştır. Bu serbest
ortam içerisinde terör olayları tırmanmış ve bazı federe birimlerin bağımsızlık istekleri
dillendirilmiştir. Tüm bu yaşananlar, içerisinden bağımsız 15 ülke çıkmış ve bir daha dağılma korkusu yaşayan, SSCB bakiyesi Rus halkının korku ve dehşete kapılmasına neden
olmuştur. Dolayısıyla toplumda, hangi yol ve yöntemle olursa olsun terör ve bağımsızlık
taleplerinin ortadan kaldırılması yönünde bir irade oluşmuştur. Putin’de bu durumu fırsata dönüştürerek Çeçenistan’a müdahale etmiş ve ülke içerisinde yapmak istedikleri değişiklikleri, demokratik olmayan yöntemleri kullanarak, rahatlıkla gerçekleştirebilmiştir.    

11. Putin’in Karizması

Karizma kelimesi farklı kişilikli, kendine özgü bir havası olan, kendinden emin görünen kişileri ifade etmek için kullanılmaktadır. Karizmatik liderler ise; güven ve ilham
vermek gibi psikolojik bir etki yaparak, kaos ve kargaşanın yaşandığı durumlarda ortaya çıkıp, yenilik iddiasında bulunmaktadırlar. Putin, ortalama Rus erkeği ile karşılaştırıldığında bu özelliklere fazlasıyla sahiptir. Her şeyden önce çok ciddi, özgüveni yüksek
ve kendine özgü saf bir duruşa sahiptir. Rus erkeği genelde eğlenceye ve alkole düşkün,
günlük çıkarları geleceğe tercih eden bir kişiliğe sahiptir. Büyük bir çoğunluğu aşırı çalışmaktan ve başkaları için bir şeyler yapmaktan hoşlanmazlar. İşte böyle bir ortamda, selefi
Yeltsin’in alkol bağımlısı ve tutarsızlığı da gözönüne alındığında, Putin’in farklılığı ortaya
çıkmıştır. Yeltsin’in son dönemleri hatırlanacak olursa Rusya’daki siyasi ve toplumsal ortamın karizmatik bir lideri bağrına basacak yapıda olduğunu söyleyebiliriz.

Putin, reformcu Büyük Petro’yu örnek almasıyla, Sovyet döneminin nostaljisini ulusal
marş ve ordu simgelerinde yaşatan, ve KGB’de ekonomik istihbaratçı geçmişinin verdiği
deneyim ve pragmatik karar verme yetisiyle uzlaşmacı model için uygun bir kişilik olarak öne çıkmıştır. Putin önceliğini Rusya devletini güçlendirmek ve bunu da güçlü devlet,
güçlü ekonomi ve güçlü ordu ile gerçekleştirmek olarak belirlemiştir. Putin güçlü, etkin,
demokratik, yurttaşlarının haklarını, ekonomik özgürlüklerini savunabilen, onlara uygun
yaşam koşulları sağlayabilen devlet kurma amacında olduklarını beyan ederken, devletin
güçlenememesi durumunda dış meydan okumalara da cevap verilemeyeceğini vurgula-
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mıştır (Cafersoy, 2002, 98). Bu söylem SSCB’nin dağılmasıyla Rus devletinin artık iki süper
güçten birisi olma özelliğini kaybettiği gerçeğini kabullenemeyen Rus halkı5 nazarında kabul görmüştür.

Putin iş başına geldiğinde “oligarşiye”, medyaya, cumhuriyetlere ve bilgelere karşı
merkezi devlet gücünü yeniden tesis etmeyi kişisel olarak taahhüt etmiştir. Putin’in merkezi devlet gücünü yeniden tesis etme kararlılığından daha az önemli olmayan gerçek şudur ki federal yönetimde-başkanlık veya hükümet seviyesinde böyle bir liderliği sabırsızlıkla bekleyen pek çok kişi bulunmaktaydı. Bir avuç zengin işadamının yönetim üzerinde
çok fazla etkili olmuş olması, cumhuriyetlerin veya bölgelerin herhangi birinde merkezi
kontrolün dışına çıkma hevesi yaratmıştır. Kısacası Putin, kuvvetli devleti yeniden tesis
etmek için kurumsal temeller oluşturmuştur (Brown, 2001, 192).

Putin vatan sevgisini çeşitli vesilelerle dile getirmiş, “ben sadece casus olmak istemedim, vatanıma yararlı olmak istedim” (Berşinskiy, 2011,182), sözüyle istihbarat görevlisi olduğu zamanda bile ülkesine nasıl yararlı olabileceğinin hesaplarını yaptığını
anlatmaktadır. İktidara geldikten sonra, SSCB’nin yıkılmasından bu yana toplumu etkisi
altına alan ve rahatsız eden “ulusal aşağılık kompleksi” ile mücadeleye girişmiş,  yeniden
“Büyük Rusya”dan söz etmiş, bütün bunlar toplumda önemli yankı oluşturmuştur. Ayrıca
Yeltsin döneminde durmadan iç siyasi oyunlar ve kavgalardan bıkmış olan halk, Putin’de
“birleştirici bir lider” özelliğini görmüştür. Onun ideolojilerden uzak, akılcı ve pragmatik
bir lider olduğunu hissetmiştir. Bu arada Yeltsin zamanında hep sıcak tutulmaya çalışılan
“Antikomünizm Politikası” sona ermiş, Putin “Komünizm”, “Liberalizm” gibi kavramlara
dayanarak hareket etmediğini ortaya koymuştur. Yeri geldiğinde hem komünistlerle hem
de liberallerle işbirliği yapacağını kanıtlamıştır (Mikail, 2007,67). Televizyon ekranlarında her seferinde farklı bir uğraşla kamuoyunun karşısına çıkarak tüm kesimlerin sevgisini
kazanmıştır. Bir bakıyorsunuz aslanların korunmasıyla ilgili konferansta konuşuyor, bir
okyanusta balık avında, bir judo maçında, bir de bakıyorsunuz yangın söndürme uçağında
ikinci pilot olarak yangına müdahale ediyor (Rar, 2012, 99). Ülkenin tüm meseleleriyle
ilgilendiğini Putin her vesileyle göstermiş, tek bir siyasi akımın etkisinde kalmayarak Rusya’nın tümünü kucaklamaya çalışmıştır. Bu da onu Rus halkının gözünde yüceltmiştir.

Kendine has bir yönetim tarzına sahip olan Putin’in, çağın yönetim anlayışı olan yönetişim anlayışını benimsemediği eleştiri konusu yapılmaktadır. Tunç vd. (2009, 256)
yönetişimin saydamlık (şeffaflık), katılımcılık, hesap verilebilirlik, eşitlik ve hukukun üstünlüğü, etkinlik ve hizmette yerellik olmak üzere altı ilkesinin bulunduğunu ifade etmektedirler. Putin’in uygulamalarına bakıldığında bu ilkeleri pek benimsemediği görülmektedir. Ancak bu durum Rus halkı tarafından önemsenmemekte, güçlü devlet vurgusu onu
halkının gözünde yüceltmektedir.

Putin, farklı kişiliğiyle dikkat çekmiş ve yerleşik kuralların dışına da çıkabilmiştir.  “Kanun kitapları ve gerçek hayat zaman zaman birbirinden çok uzakta olabilirler” (Berşinskiy, 2011,110) sözüyle,  yapmış olduğu her doğru işi, yasal zemine oturtamayacağını ifade
etmiştir. İktidarda bulunduğu yıllar içerisinde de zaman zaman yasaları kendi yaptığı işlere uydurmuştur.

Sonuç olarak Putin’in, hem Rusya’da hem BDT ülkelerinde hem de diğer ülkelerde karizma sahibi bir lider olduğunu söyleyebiliriz. Bu karizma Putin’in şahsıyla alakalı olduğu
kadar, içerisinde bulunduğu dönemin şartlarıyla da alakalıdır. Yeltsin’in son dönemlerinde
Rusya’da Cumhuriyetlerin etnik ayrımcılığa dayalı bağımsızlık istekleri artmış, ekonomi
çökmüş ve toplumda bir güvensizlik ortamı hakim olmuştur. Bu durum; güçlü bir dev5

Rusçada “Rossiyskoe Narodi” Rusya halkı anlamına gelmekte; “Russkoe Narodi” ise Rus Halkı anlamına gelmektedir. Bu iki kavram  Türkiye’deki “Türk Halkı” ve “Türkiye Halkı” tartışmalarında
olduğu gibi zaman zaman polemik konusu yapılmaktadır. Rus etnik milliyetçileri Rus Halkı kavramını kullanmayı tercih ederken, liberal kesim Rusya Halkı kavramını kullanmayı tercih etmektedir.
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let yönetimine alışık olan Rus halkında travmaya neden olmuştur. İşte böyle bir ortamda
ciddi, vatansever, birçok spor dalıyla alakadar olan, entelektüel, güvenilir ve eski bir gizli
servis elamanı olması gibi özellikleri Putin’in sevilmesinde başrol oynamıştır. Bu karizma ülkedeki kurum ve kişilerin kendisine koşulsuz bağlılığına yol açmış, Putin’in yapmış
olduğu her iş halkın büyük çoğunluğu nezdinde, ülkenin yararınadır düşüncesiyle, kabul
görmüştür.  

12. SONUÇ

Rusya Federasyonu’nda yürütmenin otoriterleşmesinin ülkenin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan nedenleri; Asimetrik Federal Yapı, Demografik Yapı, Büyük Devlet
Psikolojisi, Siyasal Kültür, Ekonomik Sebepler, Devlet Kurumlarındaki Yozlaşma, Demokrasi
Geleneğinden Yoksunluk, İç Güvenlik Kaygıları ve Putin’in Karizması başlıkları altında bu
çalışmada ele alınmış olmakla birlikte, bu sayılanlara yenilerinin eklenebilmesi mümkündür.
Otoriter rejimler olağanüstü durumlarda ortaya çıkarak kendilerini halka kabul ettirmektedirler. Bu olağanüstü durum askeri darbe, savaş ve devrim olabildiği gibi ekonomik
ve siyasi bunalım dönemleri de olabilmektedir. Bu dönemlerde halkta bir bıkkınlık durumu söz konusu olabilmekte, geleceğe dair kaygılar ön plana çıkmaktadır.

Yeltsin, Putin’e gelişmemiş bir demokrasi, prematüre bir sivil toplum, çökmüş ekonomi ve sosyal yaşam, dış ve iç borçlar, büyümüş yolsuzluklar, hükümeti denetleyebilen
örgütlü suç organizasyonları ile hükümete küsmüş bir toplum bırakmıştı. Rusya’nın 2000
yılı başlangıcındaki en önemli sorunları ise, Çeçenistan ve diğer ayrılıkçı eğilimler, ABD ve
Batı Avrupa ile ilişkiler ile olumsuz ekonomik göstergelerdi (Hekimoğlu,2007, 78). Putin
iktidara gelir gelmez federal yapıyı merkezileştirmiş, Çeçenistan’a sert müdahalede bulunmuş, medyayı ve destek görmediği işadamlarını baskı altına almıştır.

Çarlık dönemi imparatorluğu ve SSCB gibi Dünyanın iki süper gücünden birisinin bakiyesi olan Rusya Federasyonu’nda, büyük devlet olmanın güçlü bir lider tarafından yönetilmeyi gerektirdiği düşüncesi hakimdir. Bu nedenle, halkın bu düşüncelerini paylaşan
Putin, yürütme organını kendi tekelinde bulundurmakta, demokratik kurallara çok fazla
aldırış etmemekte, tarihten gelen büyük devlet psikolojisini herşeyin önünde tutmaktadır.    

Putin’in Rusya’da siyaset sahnesine çıkışı, ülkenin çok çalkantılı bir dönemine
denk gelmiştir. SB dağılmış, ülkenin yeni lideri Yeltsin hakkında sayısız dedikodu (alkolik
olduğu, hasta olduğu vb.) ortaya atılmış, ekonomi dibe vurmuş, halk fakir ve her şeyden
önemlisi umutsuzluğa düşmüş, iç karışıklıklar baş göstermiş (Çeçenistan, Tataristan vb.),  
tüm bunların doğal sonucu olarak dış politikada prestij kaybına uğranılmıştır. Bu olumsuzluklar tarihte büyük imparatorluk kurmuş, bir dönem dünyanın iki süper gücünden
birisi olan SSCB’de yaşamış Rus halkı için psikolojik yıkım olmuş ve karizmatik bir liderin
doğuşu için tüm koşullar hazır hale gelmiştir. İşte böyle bir ortamda, mazisinde kirli işler
bulunmayan ve iyi bir vatansever olan Putin, ülkenin başına geçmiş ve güçlü söylemleriyle
halkın sevgisini kazanmıştır. Dolayısıyla Putin “Kriz anında ortaya çıkmış olan karizmatik
bir lider” dir.
Rusya Federasyonu’nda yürütmenin otoriterleşmesinin çeşitli nedenleri ve bu nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan çeşitli sonuçlar bulunmaktadır. Çarlıklar ve SB dönemlerinde hep büyük bir devletin tebası olarak yaşamaya alışmış olan Rus halkı, güçlü bir devlete
sahip olmayı ve güçlü bir lider tarafından yönetilmeyi çağdaş değerlerin toplumlarında
yerleşmesinden daha fazla önemsemişlerdir. Büyük devlet psikolojisine sahip olan Rus
halkı, demografik yapısı nedeniye SSCB’de olduğu gibi yeni bir dağılma korkusu yaşamış,
Çeçen meselesi ve Kafkas kökenli terör nedeniyle iç güvenlik sorunları yaşayan ülkede,
serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte ortaya çıkan şok durumu sonucu kaos ortamı
oluşmuş, bu duruma çeşitli dış kaynaklı sorunlar da eklenince ciddi bir bunalım baş gös-
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termiştir. İşte böyle bir bunalım döneminde işbaşına gelen6 (getirilen) Putin, karizmatik
kişiliği sayesinde kendisini çabucak halka kabul ettirmiştir.
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Ülkemizin siyasi tarihi, bir askeri darbeler tarihi olarak adlandırılmaktadır. Askeri
darbelerin yapılış sebepleri dönemin şartlarına göre benzerlikler ve farklılıklar
göstermektedir. Neredeyse her 10 yılda bir gerçekleştirilen darbeler, ülkemizi siyasi,
sosyal, ekonomik bakımdan etkilemiştir. Darbeler ile demokratik süreç askıya alınmış,
temel hak ve özgürlükler kısıtlanmış, anti demokratik uygulamalar gerçekleştirilmiş,
devlet ve toplum düzeninde önemli değişiklikler yaşanmış ve askeri darbeler, günümüz
toplumunun oluşmasında etkili olmuştur. Siyasi partiler, bu süreçte en büyük zararı
yaşamışlardır. Askeri darbeler, Türk toplumunu yönlendirmede ve değiştirmede önemli
bir rol oynamıştır. Toplumsal yapı bozulmuş, kurumların fonksiyonu azalmış, toplumda
bir çözülme, yabancılaşma meydana gelmiştir. Bu da toplumda çatışma ve kutuplaşmayı arttırmaktadır. Askeri darbelerle oluşturulmaya çalışan değişim, daha çok toplumsal
kurumlar boyutunda gerçekleşmekte, bir kurumda gerçekleşen değişim başka bir kurumda olan değişimi tetiklemekte bu da kurumlar arası uyumsuzluk yaratabilmektedir.
Askeri darbe ile siyasi, ekonomik, hukuk vb. kurumlarda değişim yaşanmıştır. Türkiye’de
iktidar sahipleri, toplumsal aktörler değişim sürecini kendi inisiyatifinde gerçekleştirmek
için mücadele halinde olmuştur. Bu mücadelede askerin tarihten ve toplumdan gelen güç
ve prestij ile değişimi gerçekleştirdiği görülmektedir. Darbelerde Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) ideolojik ve zihniyet temelinde değişime ya da değiştirmeye ağırlık vermiş, bundan
dolayı da toplumsal yapının işleyişini bozmuş; toplum sosyal, siyasal ve ekonomik çatışmaların merkezi haline gelmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Osmanlı İmparatorluğun son dönemlerindeki reform
çabalarında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve sonrasında önemli bir rolü bulunmaktadır. TSK’nın Türk siyasal yaşamındaki bu rolü, ordu-siyaset ilişkisine bakıldığında
açıkça görülmektedir (Öztürk, 1993: 174). Türkiye’de toplumsal değişim, topluma özgü
nedenlerden ötürü diğer toplumlardan farklı gelişmektedir. Ülkemizde toplumsal değişim, tabandan değil askeri darbe yoluyla gerçekleşmektedir. Askeri darbeler ile ülkemizde
sivil yönetimler askıya alındı ve bu askeri darbelerde kurallar, askeri rejimin öngördüğü
biçimde gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak ta Türkiye’nin toplumsal yapısı da askeri rejimin gölgesinde şekillenmiştir. Bu süreçte 27 Mayıs, 22 Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963
darbe girişimleri, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan e muhtıra ve 15 Temmuz darbe
girişimi bu duruma en iyi örneklerdir. Çalışmanın amacı, Talat Aydemir’in 22 Şubat 1962
ve 21 Mayıs 1963 darbe girişimlerinin Türk siyasal hayatına etkilerini koyabilmektir. Bu
bağlamda öncelikle 27 Mayıs 1960 darbesi ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Daha sonra da
Talat Aydemir’in birinci ve ikinci darbe girişimine değinilmiştir.

2. 27 Mayıs Darbesi

27 Mayıs darbesi ile ordu, ülke yönetimine el koymuş, Cemal Gürsel’in başkanlığında
Milli Birlik Komitesi (MBK) kurulmuştur. MBK 235’i general olmak üzere 5 bine yakın subayı emekliye sevk etmiştir. EMİNSU (Emekli İnkılap Subayları) adı verilen bu subayların
emekli edilmelerinin sebebi, ordunun gençleşmesi gösterilse de aslı sebep MBK’nın silahlı
kuvvetler üzerindeki otoritesini meşrulaştırmaktır (Mazıcı, 1989: 95). MBK içinde “Ilımlılar” ve “Aşırılar” olmak üzere iki grup ortaya çıkmıştır. Aşırılar, 14 kişiden oluşmaktaydı ve
bu 14 MBK üyesi, yurt dışına elçiliklere gönderilmiştir (Yücel, 2001: 159).

DP’liler, Yassıada’da kurulan “Yüksek Adalet Divanı” tarafından yargılandı. 14 Ekim
1960’ta başlayan Yassıada duruşmaları, 15 Eylül 1961’de sona erdi. 592 sanık yargılanmış
ve 15 kişinin idamına karar verilmiştir. 4 sanık hakkında oybirliğiyle, 11 sanık hakkında
da oyçokluğuyla idam cezası verdi. Ve MBK, 15 kişiden 4’ünün idam kararını onaylamıştır.
Bu 4 kişi Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüşdü Zorlu ve Celal Bayar’dı. Celal Bayar, yaş haddinden dolayı idam edilmemiştir. Yüksek Adalet Divanı sadece bu 4 kişinin ida-
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mına oy birliği ile karar verdiği için MBK, 4 kişinin idamına onaylamıştır. 16 Eylül 1961’de
Hasan Polatkan ve Fatin Rüşdü Zorlu idam edildiler. Adnan Menderes ise 15 Eylül’de intihara teşebbüs etti, 17 Eylül’de idam edildi. Oy çokluğuyla haklarında ölüm cezası verilen
11 kişi şunlardır: eski Refik Koraltan, Rüştü Erdelhun, Baha Akşit, Bahadır Dülger, Zekai
Erataman, Agâh Erozan, Emin Kalafat, Osman Kavrakoğlu, İbrahim Kirazoğlu, Nusret Kirişçioğlu ve Ahmet Hamdi Sancar (İnönü, 2008: 838; Yücel, 2001: 163-166).

27 Mayıs sonrası, üniversitelerde de tasfiyeler yaşanmıştır. 147 akademisyen
üniversitelerden atılmışlardır. Tasfiyelerin amacı olarak, üniversiteleri siyasetten uzaklaştırarak, bilimsel çalışmaların yapıldığı bir yer haline getirmek gösterilmiştir. Mart
1962’de çıkarılan kanunla bu kişilere üniversitelere dönem imkânı sağlanmıştır (Özdağ,
1997: 359). 6 Ocak 1961’de anayasa yapmakla görevli olan “Kurucu Meclis” kurulmuştur.
Kurucu Meclis MBK  ve Temsilciler Meclisi’nden oluşmaktaydı. 13 Ocak 1961’de siyasal
partilerin kurulmasına izin verilmiş, DP’nin devamı olarak merkez sağda Adalet Partisi (AP) ve Yeni Türkiye Partisi (YTP) kurulmuştur. Kurucu Meclis’in hazırladığı anayasa
Temmuz 1961’de halkoyuna sunulmuştur. Ve anayasa %61 evet oyu ile kabul edilmiştir.
(Çavdar, 2000: 107-120).

Nisan 1961’de TSK’da disiplin ve birlik sağlamak amacı ile üyeleri arasında dönemin
Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay’ın yer aldığı “Silahlı Kuvvetler Birliği” adıyla bir
örgüt kurulmuştur (İsen, 1964: 15; Börklüoğlu, 2017: 21). Bu örgütün kuruluş amaçları
şunlardır (Deniz, 2003: 21; Yurdsever, 1983: 122):
•

Milli Birlik Komitesi’ne yol göstermek ve saygınlığını korumak

•

Subayların, TSK dışındaki bir kurumun etkisinde olmaması

•
•

TSK içindeki grupları birleştirmek ve bunlara hakim olmak
Siyasetin orduya girmesini engellemek

Silahlı Kuvvetler Birliğinin İstanbul kolunda Faruk Gürler, Ankara kolunda ise Talât
Aydemir ön plandadır. Silahlı Kuvvetler Birliği git gide güçlenmesi, Milli Birlik Komitesini
endişelendirmiştir. SKB ile MBK  arasındaki ilk gerginlik, SKB’nin kurulmasında önemli
yeri olan Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel’in görev değişikliğinde olmuştur. MBK,
Tansel’i Washington’da NATO’da görevlendirerek, SKB’nin gücünü zayıflatmak istemiştir
(Hale, 1996: 127). Bunun üzerine SKB, MBK ve Cemal Gürsel’e bir ültimatom vermiştir.
Ültimatomda yer alan istekler şunlardır: (Ahmad, 2007: 218-19).
•

•

•

Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel’ingörevine iadesi,

Tansel’in Washington’a atanmasında rolleri olan Cemal Madanoğlu ve Osman Köksal’ın görevlerinden alınması,

Bazı generallerin emekliye sevkedilmesi ve Savunma Bakanı Emekli General Muzaffer Alankuş’un kabineden uzaklaştırılması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, SKB’nin tüm isteklerini kabul etmiş ve
bu yönde adımlar gerçekleşmiştir. Bunun dışında MBK üyelerinin artık askeri birlikleri
komuta etmeleri, kışlalara girmeleri, subay atamalarına yasak getirilmiştir. İrfan Tansel
olayının SKB’nin istediği gibi sonuçlanması, SKB’nin MBK’ye karşı üstünlüğü ele geçirdiği
anlamına gelmektedir (Deniz, 2003: 25). Bu ortamda 1961 genel seçimlerine gidilmiştir.

3. Talat Aydemir’in Birinci Darbe Girişimi (22 Şubat
1962)
15 Ekim 1961 genel seçimleri sonrasında CHP, %36.7 oy oranı ile birinci parti olurken
(Tablo 1), DP’nin devamı olarak kurulan partilerden AP %34.8 ile ikinci parti olmuştur.
1961 seçimleri sonucunda hiçbir parti tek başına iktidara gelememiş, 1965 seçimlerine
kadar koalisyon hükümetleri işbaşında olmuştur.

Partiler

Milletvekili Sayısı
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Oy Oranı

Cumhuriyet Halk Partisi

173

36.7

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi

54

14.0

Adalet Partisi

Yeni Türkiye Partisi
Bağımsızlar
Toplam

158
65
-

450

Tablo 1. 15 Ekim 1961 Milletvekili Genel Seçimleri

34.8

13.7
0.8

100

15 Ekim seçimlerinden tam 6 gün sonra yani 21 Ekim’de İstanbul Harp Akademileri’nde SKB üyesi 10 general, 27 albay “21 Ekim Protokolü” olarak tarihe geçen belgeyi imzalamışlardır. Protokol 4 maddeden oluşmaktadır (Aytekin, 1967: 187; Koçaş, 1977: 1091):
•

•
•

•

T.S.K., 15 Ekim 1961 günü yapılmış olan seçimden sonra gelecek yeni TBMM toplanmadan önce duruma fiilen müdahale edecektir.
İktidarı, milletin hakiki ve ehliyetli mümessillerine tevdi edecektir.

Bütün siyasi partiler, faaliyetinden men edilecek, seçim sonuçları ile MBK feshedilecektir.
Bu kararın uygulanması 25 Ekim 1961’den sonraki bir güne ertelenmeyecektir.

Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay, bu protokolü duyar duymaz, protokolde imzası olan subaylarla 23 Ekim’de görüşmüştür. Bu toplantıda, Genelkurmay Başkanı
Sunay, rahatsızlıkları giderecek yönde adımların atılacağına söz vermiş ve protokolün
uygulanmamasını istemiştir. Ayrıca Sunay toplantıda “Cemal Gürsel’in Cumhurbaşkanı seçilmesi ve İsmet İnönü’nün hükümeti kurması halinde müdahaleye gerek kalmayacağını”
söylemiştir. Toplantıya katılan komutanlar da Sunay’ın bu düşüncesini onaylamışlardır.
Böylece Sunay, 21 Ekim protokolünün uygulanmasını önlemiştir (Örtülü, 1979: 179-80;
Akıncı, 2014: 64).

Çankaya’da 24 Ekim’de Cemal Gürsel’in başkanlığında AP, CHP, CKMP, YTP liderleri,
Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir. Bu
toplantı sonucunda “Çankaya Protokolü” yayımlanmıştır. Çankaya protokolünde yer alan
maddeler şunlardır: (Tarım, 2013: 34).
•

•
•
•

Siyasal partiler cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstermeyecekler. Cemal Gürsel’
oy verilmesi için siyasal partiler çalışacaklardır.
EMİNSU ile ilgili bir değişiklik olmayacak
147’liler üniversiteye alınmayacak

Yassıada hükümlüleri ile ilgili bir af kanunu çıkarılmayacak

Çankaya protokolü sonrası, 26 Ekim’de TBMM’de yapılan oylamada Cemal Gürsel,
Cumhurbaşkanlığına seçilmiş ve 16 Kasım 1961’de de İsmet İnönü’nün Başbakanlığında
CHP-AP Koalisyon Hükümeti kurulmuştur.

T. Aydemir’e göre, 22 Şubat 1962 darbe girişiminin üç nedeni bulunmaktadır. Birincisi, 1961 anayasası ile siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel amaçlara ulaşılamaması; ikincisi,
siyasi partilerin (CHP-AP) 27 Mayıs öncesinde olduğu gibi kutuplaşmaları, çatışmaları;
üçüncüsü her iki mecliste de bir takım siyasetçilerin TSK ile halkı birbirine düşürme çabalarıdır (Örtülü, 1979: 201). Üçüncü neden ile ilgili bakıldığında, bazı AP’li siyasetçilerin
TSK  ile ilgili konuşmaları ordu içerisinde tepkilere sebep olmuştur. Buna örnek olarak,
AP milletvekili Nuri Beşer’in 27 Ocak 1962’de Ankara Anadolu Kulübü’nde subay aileleri
için ettiği küfürler örnek olarak gösterilebilir. Bu olay üzerine Beşer, AP’den ihraç edildi,
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dokunulmazlığı kaldırıldı ve 1 yıl hapse mahkum edildi (Demir, 2006: 160).

19 Ocak 1962’de Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay “Genişletilmiş Komuta Konseyi Toplantısı” düzenlemiştir. Bu toplantısının amacı, askeri darbenin önlenmesi ve İsmet İnönü başbakanlığında kurulan CHP-AP Koalisyon hükümetine destek olabilmektir.
Toplantıda kuvvet komutanları, Cevdet Sunay, bir askeri darbeye karşı olduklarını açıkça
belirtmişlerdir. Fakat Talat Aydemir ve arkadaşları ise bir askeri müdahalenin gerekli olduğunu söylemişlerdir. Toplantı gergin bir ortamda yapılmış ve Aydemir ve arkadaşları
“Hangi kuvvet komutanı kıtasına hakimse kalksın hesaplaşalım” şeklinde meydan okumuşlardır (Demir, 2006: 159).

Böyle bir dönemde ordu içerisinde bu durumu bilen Başbakan İsmet İnönü, İstanbul
ve Ankara’daki askeri birliklere ziyaret düzenlemiştir. İnönü, önce İstanbul’da 66. Tümen
Komutanlığı ile Harp Akademilerini ziyaret etti. İnönü’nün bu ziyaretlerde “Hiçbir harekete izin vermeyeceğiz” sözleri albaylar tarafından hoş karşılanmamıştır. 5 Şubat 1962’de
de haberli olarak Ankara Harp Okulu’na gitti. Harp Okulu’nda İnönü’nün harp okulu öğrencileri ile bir araya gelmesi engellenmiştir. 9 Şubat 1962’de İstanbul’da Korgeneral Refik Tulga’nın başkanlığında 59 subayın iştiraki ile gerçekleştirilen toplantıda 28 Şubat’tan
önce bir darbe yapılması kararı alınmıştır. Bu karar uyarınca İzmit’te 10 Şubat’ta İstanbul
ve Ankara grubu temsilcileri bir protokol imzalamışlardır. Protokolün maddeleri şöyledir
(Çakmak, 2008: 40):
•

Güvenlik Konseyi adı altında 25 kişilik asker-sivil karışık bir heyetin yasama yetkisi
olması

•

Müdahaleden kısa bir süre sonra parlamentonun teşkil edilmesi

•

•
•
•
•
•

Genelkurmay Başkanı ve Jandarma dahil kuvvet komutanlarının konsey üyesi olmaları
Hükümet üyelerinin Güvenlik Konseyi tarafından belirlenmesi

27 Mayıs döneminde gerçekleştirilmemiş olan bütün reformların uygulanması

Eski Milli Birlik Komitesi (MBK) olan 37 kişinin 14’lerde dahil olmak üzere seçilmeleri halinde parlamentoda görev almalarının sağlanması
EMİNSU ekibinden yararlanılması

Devletler arası antlaşmalarda büyük değişiklikler yapılmaması

Bu protokolün gün yüzüne çıkması üzerine Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay, Korgeneral Refik Tulga ve Harp Akademileri Komutanı Tuğgeneral Faruk Güventürk ile gerçekleştirdiği görüşmede, darbeden vazgeçmelerini istemiştir. Tulga ve Güventürk, Cevdet
Sunay ile görüşmeden önce Talat Aydemir ve arkadaşları ile bir araya gelmişlerdi. Aydemir ve arkadaşları, generallere “Bu iş de Ekim’deki gibi olmasın, cayılmasın. Öyle olursa
evlatlarımızın bizlere ve sizlere karşı güvenleri azalır” derken; generaller ise “Emeklilik, istifalarımız ve rütbelerimizi cebimize koyarak geldiklerini” belirtmişlerdir. Eylemci subaylar, yüksek rütbeli subaylara güvenilmeyeceğini bu toplantı ile anlamışlardı (Örtülü, 1979:
215-16). Bu görüşmeden bir gün sonra yani 19 Şubat’ta Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay, eylemci albaylardan Talat Aydemir, Necati Ünsalan ve Selçuk Atakan ile görüşmüştür.
Görüşmede Selçuk Atakan şunları söylemiştir: “İhtilalin siz başımızda olarak yapılmasını
istiyoruz. Mademki arzu etmiyorsunuz, söylenecek bir şey yoktur. Biz alttan gelen tazyiki
güçlükle önleyebiliyoruz. Eğer bizi bu tazyiklerin teşvikçisi olarak değerlendiriyorsanız,
derhal istifamızı verelim. Yarın, öbür gün bizi ordudan bu suçu yükleyerek ayırmayın.”  Bu
toplantı ile İstanbul grubu, darbeden vazgeçme kararı almıştır (Örtülü, 1979: 217-18). 21
Şubat’ta da Cemal Gürsel, Talat Aydemir ve arkadaşlarını ile görüşmüş ve Hava Kuvvetlerinin baskı ile başka birliklere tayin edildiklerini söylemiştir. Aydemir ise Hava Kuvvetlerini,
Cevdet Sunay’ı, MBK’yi, ve CHP’yi olanlardan sorumlu tutmuş ve silahını çekip masanın
üzerine koyarak “Beni ya şimdi bununla temizlersiniz ya da Divanı Harbe verirsiniz. Benim
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damarlarımda CHP kanı dolaşmıyor, vatanperverlik kanı dolaşıyor. Böyle bir haksızlığa tahammül edemem. Şayet siz kumandansanız, esas suçluları cezalandırınız” şeklinde tepkisini dile getirmiştir (Aydemir, 1966: 135). 22 Şubat sabahı, Talat Aydemir’in arkadaşları
Selçuk Atakan, Şükrü İlkin ve Turgut Alpagut tutuklanmışlardır. Aydemir’in yerine Harp
Okulu Komutanlığı’na atanan Albay Semih Sancar, Harp Okulu girişinde etkisiz hale getirilmiştir (Deniz, 2003: 74). İstanbul grubundan destek alamayan Talat Aydemir, 15:00’da
harekete geçmiştir. Harekatın parolası “Halaskar” işareti “Fedailer” olarak belirlenmiştir.
Tank Okulu, Süvari Grubu, 229. Piyade Alayı, Muharebe Okulu, Zırhlı Birlikler Eğitim Merkezi ve Kandarma Okulu’nun desteğini Alan Talat Aydemir, Meclis ve Genelkurmay’ın çevresine hakim olmaya çalışmıştır. Aydemir’in darbe girişimi ile ordu adeta ikiye bölünmüş,
iç savaş durumu ihtimali belirmiştir.

Böyle bir durum karşısında Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in Başkanlığı’nda Başbakan, siyasal parti liderleri,   Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet komutanlarını katılımı ile
Çankaya’da bir toplantı yapılmıştır (Tarım, 2013: 38-41). Bu toplantıda, YTP lideri Ekrem
Alican, Talat Aydemir ile görüşmek ile görevlendirilmiş ve Alican, Talat Aydemir ile görüşmüştür. Talat Aydemir’in istekleri şunlardır:
•

Meclis’in feshedilmesi

•

Hükümetin yeni seçimlere kadar başka bir şehirde çalışması

•
•
•

Yeniden seçimlere gidilmesi

Okuma-yazma bilmeyenlere seçme hakkının verilmemesi
Ordudaki tayinlerin durdurulması

Talat Aydemir’in istekleri kabul edilmemiştir. Bu arada, Çankaya Köşkü, Muhafız Alay
Komutanı Binbaşı Fethi Gürcan tarafından kuşatılmış durumdadır. Aydemir, Cumhurbaşkanı ve diğer katılımcılara bir şey yapılmamasını emretmiş ve böylece toplantıya katılanlar köşkten ayrılmışlardır. Kuvvet komutanları birliklerinin başına geçmişler, hükümet 1. 2. 3. ordunun desteğini almış, Hava Kuvvetlerinin harekete geçmesi ile üstünlük
hükümet güçlerinin eline geçmiştir. Talat Aydemir ve arkadaşları, Başbakan İnönü’nün
verdiği teminatla ile kan dökülmeden darbe girişimine son vermişlerdir (Kara, 2004: 6667). İnönü’nün talimatı “Silahlı Kuvvetler Başkomutanı’nın emirlerine uymak ve girişilen
harekâta derhal son vermek şartıyla şimdiye kadar kan dökülmesine meydan verilmemiş
olması göz önünde tutularak, harekâta katılanlar hakkında hiçbir cezai takibat yapılmayacağına hükümet başkanı olarak söz veriyorum” şeklindedir. Talat Aydemir, Fethi Gürcan,
Osman Deniz, Dündar Seyhan, Necati Ünsalan, Erol Dinçer gibi önemli isimlerin olduğu 69
subay ve 4 astsubay, 22 Şubat darbe girişimi sonrasında emekliye sevk edildiler (Akyaz,
2002: 206). Korgeneral Refik Tulga, Jandarma Genel Komutanı Abdurrahman Doruk ve 11
generalin görev yerleri değiştirilmiştir (Tarım, 2013: 40).

4. Talat Aydemir’in İkinci Darbe Girişimi (21 Mayıs 1963)

30 Mayıs 1962’de Başbakan İsmet İnönü’nün istifası ile CHP-AP Koalisyon hükümeti sona ermiştir. Bu koalisyonun sona ermesinden sonra 25 Haziran 1962’de yine İsmet
İnönü’nün Başbakanlığı’nda CHP-YTP-CKMP Koalisyon Hükümeti kurulmuştur. Ordu içerisindeki huzursuzluk, 22 Şubat darbe girişimi sonrası bitmemiştir. Hükümeti oluşturan
partiler arasındaki uyumsuzluk, TSK içindeki darbe taraftarlarını umutlandırmıştır. Talat
Aydemir, emekliye sevk edilmesine karşın, ordu içindeki eylemci subaylarla iletişimini koparmamış, ikinci darbe girişimi için doğru zamanı beklemiştir.İnönü, hükümetin güven
oylamasında yaptığı konuşmada, 22 Şubat darbe girişimini sert sözlerle kınamış, Aydemir
de aynı sertlikte yanıt vermiştir. Aydemir, kanunun suç saydığı bir fiili övme suçu ile
tutuklanmış, 18 Temmuz 1962’de de kefaletle serbest kalmıştır. Bu olay, Talat Aydemir
ve arkadaşlarının ikinci darbe girişimi için hazırlıklarını hızlandırmalarına sebep olmuş-
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tur. Ayrıca, İnönü hükümetinin bazı uygulamaları da darbe girişimi hazırlıklarının hızlandırılmasında etken olmuştur. Bu uygulamalar arasında eski DP’lilerin bir bölümü için af
çıkartılması, MBK’nın batıya sürdüğü 55 toprak ağasına memleketlerine dönmelerine izin
verilmesi, I. Beş yıllık kalkınma planını hazırlayan uzmanların istifaya zorlanmaları yer
almaktadır (Çakmak, 2008: 48). Talat Aydemir, ikinci darbe için yeniden örgütlenmenin
nedeni şöyle açıklamıştır: “22 Şubat 1962 olayları üzerinden zaman geçtikçe 22 Şubat’ın iç
yüzüne yapılan haksızlık anlaşılıyordu. Gün geçtikçe Silahlı Kuvvetler mensuplarının bizleri
ziyaretleri çoğalmıştı. Israrlı teklifler karşısında teşkilatımızı güvenilir şekilde küçük rütbelerden başlayarak yeniden organize ediyorduk. Dört kuvvet içindeki genç subaylar arasında
taraftarlarımız hızla yayılıyordu. Özellikle Kemalizm doktrini yayınlandıktan sonra bize katılımlar daha da arttı. Çünkü daha önceden böyle bir doktrin fikri ele almamıştık.” Kemalizm
doktrinin oluşturulmasında Talat Aydemir, Emin Arat ve Bahtiyar Yalta’nın katkıları ön
plandadır. Bu doktrin, 22 Şubatçıların dayandığı temel felsefeyi ve Türkiye için önerdikleri
çözüm önerilerini içermekteydi.Ve 22 Şubatçılar, yapacakları darbe girişimini bu doktrin
üzerine oturtmak istemişlerdir (Aydemir, 1966: 165-168).

27 Mayıs sonrası MBK içinde iki farklı eğilim ortaya çıkmıştır. Birinci eğilim, aşırılır;
ikinci eğilim ılımlılardır. Aşırılır içinde 14’ler olarak adlandırılan grup yurt dışına elçiliklere gönderilmiştir.24 Temmuz 1962’de 14’ler Brüksel’de toplanmışlardır. Liderlik konusunda anlaşılamaması üzerine 14’ler parçalandığı görülmektedir (İsen, 1964: 88). 2
Aralık 1962’de Hava Kuvvetlerinden 3’ü general olmak üzere 11 subay, 22 Şubatçılarla
işbirliğinde oldukları gerekçesi ile emekliye sevk edilmişlerdir (Akyaz, 2002: 211).

Emin Arat’ın evinde 28 Mart 1963’te yapılan toplantıda 31 Mart gece yarısı darbe
girişiminin yapılmasına karar verilmiştir. Fakat Mustafa Ok’un “…… Yan kuvvetler olarak
14’leri, 11’leri ve üniversite gençliğini elde etmek zorundayız….” görüşü üzerine darbe tarihi ertelenmiş, 14 ve 11’lerle yeniden temas kurulmasına karar verilmiştir. Bu temas için
de Mustafa Ok ve Bahtiyar Yalta görevlendirilmiştir. Darbenin ertelendiği kararı İstanbul
grubuna geç ulaştırılmış, darbenin ertelendiğinin haberi olmayan Deniz Harp Okulu’ndaki
birlikler, harekete geçmişlerdir. Fakat Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bu hareketi durdurmuş ve darbe girişiminde aktif rol alan 5 deniz subayı tutuklanmıştır. Bu durum, 22 Şubatçıların çalışmalarını olumsuz bir biçimde etkilemiştir (Deniz, 2003: 117, 150). 11’lerle
yapılan toplantıdan olumlu bir sonuç elde edilememiştir. Talat Aydemir, 14’lerden Alparslan Türkeş ile 10 Nisan 1963’te Ankara Dikmen’de görüşmüştür. Her iki isimde örgütün
lideri olmak istiyorlardı. Bundan ötürü bir anlaşmaya varılamamıştır. Talat Aydemir ve
arkadaşları, 11’ler ve Alparslan Türkeş olmadan çalışmalarını sürdürmüşlerdir.

Talat Aydemir ve arkadaşları örgütlenirken “çengel sistemini” kullanmışlardır. Bu sisteme göre, bir birlikte görevli olan kişi çengel olarak belirlenecek ve bu şahıs diğer kişileri
ikna edecek, darbe girişimi hazırlıkları koordineli olarak tamamlanacaktır. Çengel atılan
birlikler şunlardır: Tank Taburu, 229. Piyade Alayı, Genelkurmay Kışla Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı MuhafızAlayı Süvari Grubu, Jandarma Okulu ve Jandarma Muhafız Taburu,
Merkez KomutanlığıTrafik Kıtası, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara Merkez Komutanlığı, Ordu DonatımBaşkanlığı Ana Muhafız Taburu ve Harp Okulu Komutanlığı (Çakmak,
2008: 50).

Talat Aydemir, 19 Mayıs gününü düşünmüş ancak bunun Atatürk ile kıyaslanabileceğini düşünerek vazgeçmiştir (Yurdsever, 1983: 153). Darbe girişiminin parolası “Harbiyeli”, işaret, “aldanmaz” olarak belirlenmiştir. Alparslan Türkeş, darbe girişimini Başbakan
İnönü’ye iletmiş fakat İnönü, böyle bir girişime ihtimal vermemiştir. Türkeş’in haber vermesinden 3.5 saat sonra saat: 23.30’da 21 Mayıs 1963 darbe girişimi başlamıştır. Talat Aydemir ve arkadaşları önce Ankara Radyosu’nu ele geçirmişlerdir. Talat Aydemir, imzalı şu
bildiri okunmuştur (Aydemir, 1968: 248-49; Örtülü, 1979: 401-402): “Dikkat Dikkat Şimdi
TSK İhtilal genel karargâhının bildirisini dinleyeceksiniz. Büyük Türk Milletine! Bir: Gayesi
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ve vazifesi, Milletimizin kurtarıcısı ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ve çizdiği yolda yürümek ve milletimizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırarak refah,
huzur ve güvenlik içinde yaşatmak olan Büyük Türk milleti ve onun hükümetlerinin, mevcut
Anayasa ve kanunları hiçe sayarak partizan bir zihniyetle hareket etmeleri neticesinde ekonomik, sosyal ve politik hayatımızı tamamen felce uğratmışlar, millet ve devletimizin bekasını tehlikeye düşürmüşlerdir. Durumu çok yakından ve hassasiyetle izleyen TSK bu şartlar
altında, büyük milletimizin isteklerine uygun olarak ve bunu milli vazifesi bilerek idareye el
koymak zorunda kalmıştır. İki: TSK tamamen Atatürk ilkelerine bağlı olarak milletimizin
muhtaç olduğu kuvvetli, istikrarlı, devrimci ve demokratik cumhuriyet idaresini kuracak
ve bu hareketi amacına ulaştıracaktır. Bu amaç, Türk milletinin refahı, huzuru, hızla çağdaş uygarlık seviyesine yükselmesi, eşitlik, bütünlük, birlik ve güvenlik içinde milli şeref ve
hassasiyetle bütün hürriyetlerine sahip olarak barış içinde yaşamasıdır. Üç: Bu maksatla,
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu feshedilmiştir. Bütün siyasi partiler ile siyasi partilere
bağlı veya siyasi mahiyette olan bütün dernekler kapatılmış ve her türlü siyasi faaliyet men
edilmiştir. Dört: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde vatandaşlarımızın ve yabancıların mal
ve can emniyetleriyle hak ve hürriyetleri mevcut kanunlarımız dâhilinde TSK ile emniyet
kuvvetlerinin teminatı altındadır. Beş: Birleşmiş Milletler Anayasasına tamamen riayetle,
mevcut anlaşma ve dayanışmalarımıza sadık kalınacaktır. Altı: İdare mekanizması, amirleri
ve emniyet teşkilatı mensupları normal vazifelerine devam edeceklerdir. Silahlı Kuvvetler ve
emniyet teşkilatı mensupları idare amirlerine her türlü yardımı yapacaklardır. Yedi: Büyük
Türk milleti; hiçbir şahıs, zümre ve parti adına hareket etmeyen ve yalnız milletine karşı
borçlu olduğu vazifesini yapan senin Silahlı Kuvvetlerinin zaman zaman yayınlayacağı bildirileri tam bir vakar, huzur ve güvenlik içinde bekle. Halaskar fedailerin, yalnız ve daima
senin emrinde ve hizmetindedirler.” Bu bildiriden sonra ikinci bildiri okunmuştur. İkinci
bildiri şöyledir (Çakmak, 2008: 52):“Türk Silahlı Kuvvetleri İhtilal Genel Karargâhı 2 numaralı tebliği. Bir: 21 Mayıs 1963 günü saat 00:00 saatten sonra ihtilal için verilen özel parolayı
bilmeyen hiçbir vatandaş sokağa çıkmayacaktır. İki: Aksi hareket eden kim olursa olsun ateş
edilecektir. Ankara ve İstanbul illerinde şu andan itibaren örfi idare ilan edilmiştir.”

İlk darbe girişiminde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in başkanlığında
Çankaya Köşkü’nde acil bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda, Ankara Radyosu ve Harp
Okulu’nun ele geçirilmesine karar verilmiştir. Yarbay Ali Elverdi komutasındaki hükümet
yanlısı birliklerle Ankara Radyosu ele geçirilmiştir. Yarbay Ali Elverdi tarafından şu bildiri
okunmuştur (Çakmak, 2008: 54): “Muhterem Türk milleti! Size Silahlı Kuvvetlerin sesini
duyuruyorum. Silahlı Kuvvetler tamamen duruma hakimdir. Türk Silahlı Kuvvetleri hükümetin emrindedir. Bundan önce yapılan anonslar ve yayınlar birkaç çapulcunun marifetiydi,
buna son verilmiştir. Şimdi Silahlı Kuvvetler bunları toplamakla meşguldür. TSK vazifesinin
başındadır, hükümetin emrindedir. Hükümetin icraatına son verilmemiştir. Bundan evvelki
yayınlar tamamen yalan ve yanlıştır. Hiçbir ordu mensubu toplanmamıştır. Bu harekete hiçbir ordu mensubu katılmamıştır. Türk ordusu hükümetin emrinde olarak yapılan bu isyan
hareketini, silah çekme hareketini bastırmış ve işbaşına gelmiştir. Birçok rivayetler olabilir,
bunların hepsi yalandır. Kan dökülmemiştir. Harekâtı yapanlar üç beş çapulcudan ibarettir.
Onların da harekatına son verilmiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri duruma hakim olmuştur. Hükümet işbaşındadır. TSK, Kara, Hava, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri, emniyet mensupları hükümetin emrinde ve emir beklemek üzere vazife başındadır.”Ancak hükümet yanlısı birliklerin
radyodaki kontrolü uzun sürmemiş ve Ankara Radyosu, Talat Aydemir yanlısı birliklerce
ikinci defa ele geçirilmiştir. İhtilal karargâhının iki numaralı bildirisi tekrar okunmuştur.
Bu durum üzerine hükümet, radyonun yayınını kesmiştir. İlk darbe girişiminde olduğu
gibi Hava Kuvvetleri, hükümetten yana tavır almış, Aydemir yanlısı birliklerde çözülmeler
başlamış, direnişin sürdüğü tek güç olarak Harp Okulu kalmıştır. Hava Kuvvetlerinin açtığı
ateş ile 3 Harp Okulu öğrencisi, hükümete bağlı birliklerden de 5 subay hayatını kaybetmiştir (Ünsaldı: 2008: 79). Hava Kuvvetlerinin müdahalesi ile ikinci darbe girişimi sona
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ermiştir. İlk darbe girişiminde farklı olarak 8 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi de yaralanmıştır. Talat Aydemir başta olmak üzere darbe girişime karışanlar tutuklanmış(Çakmak,
2008: 55). Anayasanın 124. Maddesi uyarınca Ankara, İstanbul ve İzmir’de 1 ay süreli sıkıyönetim ilan edilmiştir (Önal, 2017: 22). 14’lerden Alpaslan Türkeş, Muzaffer Özdağ, Rıfat
Baykal ve Fazıl Akkoyunlu; 22 Şubatçılardan daha sonra ayrılan ekipten Dündar Seyhan,
Asım Mutludoğan, Necati Ünsalan, Adnan Çelikoğlu ve Selçuk Atakan; 11’lerden Halim
Menteş tutuklanmıştır (Yurdsever, 1983: 159-60).
21 Mayıs 1963 ikinci darbe girişimi başarılı olması durumunda neler yapılacağını
Bahtiyar Yalta şöyle açıklamaktadır (Demir, 2006: 167-68): “20- 21 Mayıs başarılı olsaydı
tüm partiler kapatılacaktı yani radikal olunacaktı. İlk faaliyetler şunlar olacaktı.
1.

2.

Bütün nüfus kayıtlarını yakacaktık. Adli sicil kayıtlarını, şahsa ait olanlar hariç, devlet
ve mahkeme ile ilgili her şey yakılacaktı. Yarın gidin yeni nüfus kâğıdı alın. Sistem sizi
suçlu yaptı. Bundan sonra kirletmeyin, bundan sonra af yok.

Bölge kalkınmacılığına gidecektik. Üç dört ili birleştirecektik. Başına vali yanına da
planlama kurulu oluşturulacaktı. Planlama kurulu 15- 20 kişiden oluşturulacak içinde öğretmen, filozof, pedegog, din adamı, mühendis, maliyeci bulunacaktı.”

Mahkeme, 5 Eylül 1963’te Talat Aydemir ve arkadaşları hakkında kararını açıklamıştır.
Karara göre, Talat Aydemir, Fethi Gürcan, Erol Dinçer, Osman Deniz, İlhan Baş, Cevat Kırca,
Ahmet Gücal idama mahkûm edilmişlerdir. Askeri Yargıtay 1. Ceza Dairesi Talat Aydemir,
Fethi Gürcan, Erol Dinçer, Osman Deniz’in idam cezalarını onaylamıştır. Askeri Yargıtay’ın
bu kararından sonra Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 5 aylık görüşmenin neticesinde, Talat Aydemir, Fethi Gürcan’ın adam kararını onaylarken; Erol Dinçer ve Osman
Deniz’in idam cezalarını müebbet hapse çevirmiştir. Fethi Gürcan 26 Haziran 1964’te,
Talat Aydemir 5 Temmuz 1964’te idam edilmiştir. 1459 Harp Okulu öğrencisi mahkeme
tarafından yargılanmış ve 75’i 4 yıl 2 ay; 91’i 3 ay hapse mahkûm edilmiş, 1293 öğrencinin
beraatına karar verilmiştir (Çakmak, 2008: 60-62).  

5. Sonuç

1961 genel seçimleri sonrası İsmet İnönü’nün Başbakanlığında kurulan CHP-AP koalisyon hükümeti, Aydemir ve arkadaşlarının daha çok tepkisini çekmiş; yeni bir darbe için
ordunun tepe yönetimine baskıda bulunmuşlardır. Adalet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi’nin Demokrat Parti’nin devamı olduklarını savunmaları da askeri kanatta rahatsızlığa
yol açmıştır. Talat Aydemir’e göre, 27 Mayıs’ın reformları yarım kalmış ve bu tamamlanması gerekmektedir ve Aydemir, iki darbe girişiminin nedenini, 27 Mayıs’ın hedefine ulaşmamasına bağlamaktadır. 1961 Anayasası ile siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel yapının tam
anlamıyla oturmamış olmamasından dolayı, üst rütbeli subaylarda bir huzursuzluk vardı.
Fakat üst rütbeli subaylar, Başbakan İsmet İnönü ile rejimin tehdit altında olmadığını, Cemal Gürsel’in de Cumhurbaşkanı seçilmesiyle yapılacak bir darbenin ülkenin geleceğine
büyük zarar vereceğine inanmışlardır. Diğer taraftan Talat Aydemir ve arkadaşları ise yeni
bir darbenin olması gerektiğini savunmuşlardır. Aydemir, bir askeri diktatörlük rejiminden yana iken; yüksek rütbeli subaylarda böyle bir düşünce kesinlikle söz konusu değildir.

Nisan 1961’de TSK’da disiplin ve birlik sağlamak amacı ile Silahlı Kuvvetler Birliği
adı altında oluşturulan örgüt, Milli Birlik Komitesi karşısında önemli bir güç olarak çıkmıştır. Bu örgüt içerisinde Talat Aydemir ve arkadaşları etkin bir konuma gelmişlerdir.
SKB’nin hazırladığı 21 Ekim protokolü, Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay’ın çabalarıyla
engellenmiştir. 21 Ekim protokolünde imzası olan subayların, 12 Mart 1971 askeri muhtırasının verilmesinde etkili olduklarını vurgulamak gerekir. Protokolün uygulanmaması, Talât Aydemir ve arkadaşlarını son derece rahatsız etmiştir. Aydemir ve arkadaşları,
ülkenin kurtuluşunu askeri darbede görmektedirler. İlk darbe girişimi (22 Şubat 1962)
sonrasında Aydemir ve arkadaşları affedilmişlerdir. Bu durumun, ikinci darbe girişiminin
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önünü açtığı şeklinde bir değerlendirme de yapılabilir. Aydemir ve arkadaşlarının affedilmeleri, TSK’nın bu girişimi ciddiye almadığı şeklinde değerlendirilebilir. Talat Aydemir ve
arkadaşlarının bir ideolojileri ve bir programlarının olmadığı görülmektedir. İkinci darbe
(21 Mayıs 1963) girişimi öncesi yayımlanan “Kemalizm doktrinini”, bir program olarak
adlandırmak doğru değildir. Bu darbe girişimleri neticesinde, TSK içinde gruplar ortaya
çıkmıştır. İkinci darbe girişiminden önce TSK’da altı grup bulunmaktadır. İlk darbe girişiminin başarısız olmasından sonra, TSK içindeki bölünmüşlüklerden dolayı, Aydemir ve
arkadaşlarının 21 Mayıs 1963 tarihli ikinci darbe girişimini gerçekleştirdikleri görülmektedir.

Talat Aydemir’in darbe girişimleri, İnönü hükümetlerinin yıpranmasına neden olmuştur. Bu darbe girişimlerinin Türk milleti adına yapıldığını söylemek kesinlikle doğru değildir.   Talat Aydemir’in Harp Okulu komutanı olması kendisine avantaj sağlamıştır. Talat Aydemir ve arkadaşları, özellikle genç subayların ve Harp Okulu öğrencilerin
sabırsızlıklarından, heyecanlı yapılarından faydalanmışlardır. Bu darbe girişimlerin başarılı olamamasının temel nedeni, TSK’dan yeterli desteğin alınamamasıdır. TSK dışında Aydemir ve arkadaşları, siyasette, sermaye kesiminde, sivil toplum örgütlerinde, üniversitelerde ve toplumun diğer kurumlarından destek görmemiştir. Sonuç olarak, Talat Aydemir
ve arkadaşlarının darbe girişimleri, kişisel amaçların ön planda olduğu, demokratik düzen
yerine askeri bir düzen isteyen,  DP’nin devamı olan AP’ye duyulan güvensizliğin olduğu,
devletin kurucu ideolojisine olan sıkı bağlılık ve kendilerine atfettikleri kurtarıcılık rolü
olan ve bir programı bile olmayan bir grubun faaliyetleri olarak değerlendirilebilir.
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Bilindiği gibi, görev tanımının ötesinde, beklenilenin üzerinde bir performansla, emre
dayalı olmadan, üstüne yardımcı olmayı benimsemiş gönüllü davranışlar göstererek, işi
zamanında bitiren, yenilikçi, iş arkadaşlarına yardımcı olan, örgütü koruyan, sadakatli,
yardımsever, centilmen, bireysel inisiyatif sahibi, örgütsel gelişimi ve etkinliği artırmayı
amaçlayan çalışanlar örgütsel vatandaşlık davranışına sahip çalışanlardır. Bu çalışanları,
örgütteki tanımlanmış biçimsel rollerinin ötesinde ekstra rolleri oynamaya götüren ana
sebepler, yönetime olan güven, yüksek iş tatmini ve motivasyon, yönetimin adil tutumu,
açık iletişim, katılımcı yönetim tarzı gibi nedenlerdir. Bu nedenlerin   ‘-1’ ile çarpılması
sonucunda oluşacak iş ortamında, örgütsel vatandaşlık davranışına(ÖVD) sahip bireyin
vatandaşsızlık davranışına doğru negatif bir eğilim göstereceği düşünülmektedir. Bir anlamda birey, sahip olduğu bilgiyi saklama, sahip olduğu yeteneği göstermeme, iş ve sorumluluğu üstlenmeme, diğer bireyleri yönetime karşı olumsuz etkileme gibi davranışlar
içerisine girebilecektir.

Yapılan bu araştırma ile yukarıdaki negatif eğilimin ana sebeplerinin neler olabileceğini ortaya koymak ve çözüm önerileri getirmek amaçlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki; bir
işletmede çalışanlar örgütsel vatandaş davranışı gösteriyorlarsa, bu durumun örgüte kattığı en önemli faydalar; bir arada çalışanların verimliliği ve yönetsel verimlilikte artış, kaynakların daha verimli amaçlar için serbest kalmasına imkan sağlama, grup çalışanları ve
çalışma grupları arasında uyum, örgütü çalışılacak daha çekici bir yer haline getirme ve en
önemlisi de, örgütün değişen çevresel koşullara uyum sağlama kabiliyetini yükseltmedir.

2. LİTERATÜR ÖZETİ

Örgütsel vatandaşlık davranışı; ‘biçimsel ödül sistemi tarafından doğrudan ya da açık
olarak tanımlanmayan, zorlayıcı olmayan ve örgütün etkin ve etkili fonksiyonlarının bir
arada ilerlemesini sağlayan bireysel davranışlar’ olarak tanımlanır(Çetin ve diğerleri,
2003: 41).
“Zorlayıcı olmayan” ifadesi ile bu davranışlardan, iş sözleşmesinde açıkça tanımlanan
iş tanımı veya rol gereklerini yerine getirmek değil, kişisel seçime dayanan ve yerine getirilmediği zaman herhangi bir cezanın uygulanmasını içermeyen davranışlar anlaşılmaktadır(Acar, 2006: 3)

Örgütsel vatandaşlık davranışı ; bireye, gruba ve/veya örgüte yöneltilmiş fonksiyonel,
ekstra-rollerdir. Bu anlamda ÖVD, biçimsel rol tanımlarının ötesinde ve üzerinde davranan,
örgütsel etkinliği arttırmayı amaçlayan çalışanların gösterdikleri davranışlardır.

2.1. Örgütsel Vatandaşın Özellikleri

Görev tanımının ötesinde, beklenilenin üzerinde bir performansla, emre dayalı olmadan, üstüne yardımcı olmayı benimsemiş, gönüllü davranışlar gösteren, işi zamanında
bitiren, yenilikçi, iş arkadaşlarına yardımcı olan, örgütü koruyan, sadakatli, yardımsever, centilmen, bireysel inisiyatif sahibi, örgütsel gelişimi ve etkinliği artırmayı amaçlayan
çalışanlardır.

ÖVD’nın yapısını oluşturan unsurlar şunlardır(Erok, 2018: 20-21) (Gökmen, 2011:
12) (Şanal, 2013: 532)
a.

İleri Görev Bilinci

d.

Diğergamlık(Diğerlerini Düşünme)

b.
c.

e.

Örgütün Gelişimine Destek Verme
Gönüllülük ve Centilmenlik

Nezaket Tabanlı Bilgilendirme
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f.

g.

Destekleme

Barışı Koruma

2.2. Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etki Eden Faktörler
Örgütsel vatandaşlık davranışlarının açıklanmasına etki eden faktörlere yönelik bir
model, Van Dyne ve arkadaşları tarafından ortaya konmuştur. Bu modelde vatandaşlık
davranışlarını açıklayan kişisel faktörler, işyerindeki durumsal faktörler ve konumsal faktörler olmak üzere genel olarak üç faktörün belirleyici olduğu öne sürülmektedir(Çetin,
2011: 35).

Podsakoff ve arkadaşları (2000) ise vatandaşlık davranışlarının açıklanmasında rol
oynayan faktörleri genel olarak dört kategoride toplamaktadır. Bu kategoriler bireysel
farklılıklar (bağlılık, kişilik vb.), görev özellikleri (rutinlik, geribildirim vb.), örgütsel özellikler (biçimsellik, algılanan örgütsel destek vb.) ve liderlik özellikleri (dönüştürücü liderlik, yüksek performans beklentileri vb.)’dir.
Yukarıdaki faktörlerden hareketle genel olarak kişisel faktörler ve çevresel faktörler
kategorisinde topladığımızda, aşağıdaki şekilde de toplanabilir.

Kişisel Faktörler

•

Örgüte adanma

•

Kişilik özellikleri

•
•
•
•
•

İşe karşı tutumlar ve iş tatmini
Bireyin ruhsal durumu
İhtiyaçlar

Demografik değişkenler
Örgütsel adalet

Çevresel Faktörler

•

İşin özellikleri

•

Örgütün özellikleri

•
•

Liderin özellikleri

Kıdem ve hiyerarşik düzey

2.3. Çalışanları Örgütteki Tanımlanmış Biçimsel Rollerinin Ötesinde
Ekstra Rolleri Oynamaya Götüren Ana Sebepler
•

Yönetime olan güven

•

Açık iletişim

•
•
•
•

Yüksek iş tatmini ve motivasyon
Yönetimin adil tutumu

Katılımcı yönetim tarzı
Siyasi görüş farklılığı

2.4. Bir İşletmede Çalışanlar Örgütsel Vatandaş Davranışı Gösteriyorlarsa Bu Durumun Örgüte Kattığı En Önemli Faydalar
•
•
•

Bir arada çalışanların verimliliği ve yönetsel verimlilikte artış,

Kaynakların daha verimli amaçlar için serbest kalmasına imkan sağlama,
Grup çalışanları ve çalışma grupları arasında uyum,

•
•

Örgütü çalışılacak daha çekici bir yer haline getirme,
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Örgütün değişen çevresel koşullara uyum sağlama kabiliyetini yükseltmedir.

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
3.1. Araştırmanın Amacı

Örgütsel vatandaşlık davranışından, örgütsel vatandaşsızlık davranışına doğru
gerçekleşebileceği düşünülen negatif eğilimin nedenlerini ortaya koymak ve çözüm önerileri getirmektir.

3.2. Araştırmanın Kapsamı

Araştırma, Kocaeli Bölgesi, Kandıra ilçesindeki eğitim, sağlık ve yerel yönetimdeki
kamu kuruluşları çalışanlarını kapsamaktadır. Bu çalışanların %51’ni eğitim, %32’sini
sağlık ve %17’sini idari kurum çalışanları oluşturmaktadır.

3.3. Araştırmanın Yöntemi

Araştırma yöntemi olarak, anket yöntemi kullanılmıştır. Toplam 229 kişiden gelen anketler analize sokulmuştur.

3.4. Araştırmanın Hipotezi

Ho: Yönetime olan güvensizlik, iş tatmini ve motivasyon eksikliği, yönetimin adaletsiz tutumu, iletişim eksikliği, katılımcı yönetimin benimsenmemesi, siyasi görüş
farklılıklarının iş huzurunu olumsuz etkilemesi, bir işletmede çalışanları örgütsel vatandaşlıktan, örgütsel vatandaşsızlık davranışına doğru götüren negatif eğilimin ana sebepleri değildir.

H1: Yönetime olan güvensizlik, iş tatmini ve motivasyon eksikliği, yönetimin adaletsiz tutumu, iletişim eksikliği, katılımcı yönetimin benimsenmemesi, siyasi görüş
farklılıklarının iş huzurunu olumsuz etkilemesi, bir işletmede çalışanları örgütsel vatandaşlıktan, örgütsel vatandaşsızlık davranışına doğru götüren negatif eğilimin ana sebepleridir.

3.5. Verilerin Analizi

Araştırma verilerinin analizinde Anova, Ki-kare, Tukey Testi ve Homojenlik Testi kullanılmış, anket sorularının güvenilirliğini ölçmek için ise Cronbach Testi kullanılmış ve
sorular %91 oranında güvenilir çıkmıştır.

3.6. Araştırma Bulguları

Aşağıdaki tabloda kapalı uçlu sorular (S1-S2-S3-S4-S5-S6) örgütsel vatandaşsızlık
eğilimine etki eden faktörleri ifade etmektedir. Bu sorulara verilen cevapların yüzdelik
oranları tablo 1’de görülmektedir. ‘p’ değerlerine bakıldığında sorular arasında anlamlı
farklılıkların olduğu söylenebilir.
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Hayır
(%)

Kararsızım
(%)

p

İşyerimde motivasyonumun çok düşük oldu25,4
ğunu düşünüyorum. (S1)

67,1

7,5

0,000

İşyerimde yönetimin adaletli davrandığını
35,5
düşünmüyorum. (S2)

46,1

18,4

0,000

İşyerimde yönetime güvenmiyorum. (S3)

26,4

54,6

18,9

0,000

İşyerimde yönetimle personel arasındaki
iletişimin çok düşük olduğunu düşünüyorum. 35,7
(S4)

50,9

13,4

0,000

İşyerimde yaşanılan problemlerin çözümü
konusunda fikirlerime önem verilmediğini 28,6
düşünüyorum. (S5)

50,7

20,7

0,000

İşyerimdeki siyasi görüş farklılıklarının
iş
huzurumu
olumsuz
etkilediğini 17,6
düşünüyorum. (S6)

71,8

10,6

0,000

ÖRGÜTSEL VATANDAŞSIZLIK FAKTÖRLERİ

Evet
(%)

Tablo 1. Örgütsel vatandaşsızlık eğilimine etki eden faktörler arası farklılıklar

Aşağıdaki tablo 2’de, örgütsel vatandaşlığı ölçen likert tipi sorulara verilen cevapların
ortalamaları ile örgütsel vatandaşsızlık eğilimine etki eden faktörler arasındaki ilişkiler
görülmektedir.

Tabloya göre, motivasyonunun düşük olduğunu düşünenler ile siyasi görüş
farklılıklarının iş huzurunu olumsuz etkilediği düşünenlerin örgütsel vatandaşlık eğilimleri bu düşüncede olmayanlara (motivasyonu yüksek ve siyasi farklılığın etkilemediğini
düşünenlere) göre daha düşük çıkmıştır.
Ayrıca, yönetime güven konusunda kararsız olanların yönetime güvenenlere göre organizasyonel vatandaşlık eğilimleri daha düşüktür.
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Evet

Hayır

Kararsızım

p

İşyerimde motivasyonumun çok düşük ol3,64
duğunu düşünüyorum.

3,98

3,76

0,000*

İşyerimde yönetimin adaletli davrandığını
3,83
düşünmüyorum.

3,91

3,89

0,576

İşyerimde yönetime güvenmiyorum.

3,79

3,97

3,73

0,011**

İşyerimde yönetimle personel arasındaki
iletişimin
çok
düşük
olduğunu 3,78
düşünüyorum.

3,95

3,87

0,087

İşyerimde yaşanılan problemlerin çözümü
konusunda fikirlerime önem verilmediğini 3,80
düşünüyorum

3,93

3,84

0,262

İşyerimdeki siyasi görüş farklılıklarının
iş
huzurumu
olumsuz
etkilediğini 3,60
düşünüyorum.

3,95

3,86

0,043*

* Hayır diyenlerin vatandaşlık değerleri evet diyenlere göre daha yüksek.
**Hayır diyenlerin vatandaşlık değerleri kararsızlara göre daha yüksek.

Tablo 2. Örgütsel vatandaşlık ile örgütsel vatandaşsızlık eğilimine etki eden faktörler arasındaki ilişki

Aşağıdaki tablo 3’de demografik özellikler ile örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişkiler
gösterilmiştir.
kurum

Cinsiyet
Yaş

Çalışma Süresi

Medeni Durum

ort

p

Eğitim

3,87

0,420

İdari

3,79

Sağlık

3,93

Bay

3,88

Bayan

3,86

18-25

3,77

26-35

3,78

36-45

3,93

46 ve üstü

4,15

0-5 yıl

3,72

6-15 yıl

3,79

16-20 yıl

4,09

20 yıl ve üstü

4,18

Evli

3,92

0,790
0,009*

0,000**

0,115
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Statü
Eğitim

Bekar

3,79

Kadrolu Memur

3,88

Sözleşmeli Memur

3,87

İlköğretim

4,32

Lise

3,97

Önlisans

3,87

Lisans

3,86

Lisansüstü

3,72

0,959
0,019***

26-35 yaş arasında olanların örgütsel vatandaşlık değerleri 46 ve üstü yaşa sahip olanlara
göre daha düşük çıkmıştır.

*

**
16 yıl ve üzeri çalışma süresi olanların örgütsel vatandaşlık değerleri 0-5 yıl ve 6-15 yıl
arasında deneyime sahip olanlara göre daha yüksektir. 0-5 yıl ile 6-15 yıl arasında ve 16-20
ile 20 ve üstü arasında anlamlı bir farklılık yoktur.

İlköğretim mezunu olanların örgütsel vatandaşlık değerleri lisansüstü eğitime sahip olanlara göre daha yüksektir.

***

Tablo 3. Demografik özellikler ile örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişki

Aşağıdaki tablo 4’de kurum faktörü ile örgütsel vatandaşsızlık faktörleri arasındaki
ilişkiler gösterilmiştir. Tabloya göre kurum farklılığı, S2, S3, S4, S5 ve S6 faktörleri ile ilişkili çıkmıştır.

Tablo 4. kurum faktörü ile örgütsel vatandaşsızlık faktörleri arasındaki ilişki
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Aşağıdaki tabloda cinsiyet faktörü ile örgütsel vatandaşsızlık faktörleri arasındaki ilişkiler gösterilmiştir. Tabloya göre cinsiyet farklılığı ile vatandaşsızlık faktörleri arasında
anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Tablo 5. Cinsiyet faktörü ile örgütsel vatandaşsızlık faktörleri arasındaki ilişki

Aşağıdaki tabloda yaş faktörü ile örgütsel vatandaşsızlık faktörleri arasındaki ilişkiler
gösterilmiştir. Tabloya göre yaş farklılığı, S5 faktörü ile ilişkili çıkmıştır.

Tablo 6. Yaş faktörü ile örgütsel vatandaşsızlık faktörleri arasındaki ilişki
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Aşağıdaki tabloda çalışma süresi faktörü ile örgütsel vatandaşsızlık faktörleri arasındaki ilişkiler gösterilmiştir. Tabloya göre kıdem farklılığı, S5 faktörü ile ilişkili çıkmıştır.

Tablo 7. Çalışma süresi faktörü ile örgütsel vatandaşsızlık faktörleri arasındaki ilişki

Aşağıdaki tabloda medeni durum faktörü ile örgütsel vatandaşsızlık faktörleri arasındaki ilişkiler gösterilmiştir. Tabloya göre yaş farklılığı, S5 faktörü ile ilişkili çıkmıştır.

Tablo 8. Medeni durum faktörü ile örgütsel vatandaşsızlık faktörleri arasındaki ilişki
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Aşağıdaki tabloda statü faktörü ile örgütsel vatandaşsızlık faktörleri arasındaki ilişkiler gösterilmiştir. Tabloya göre statü farklılığı, S5 faktörü ile ilişkili çıkmıştır.

Tablo 9. Statü faktörü ile örgütsel vatandaşsızlık faktörleri arasındaki ilişki

Aşağıdaki tabloda eğitim faktörü ile örgütsel vatandaşsızlık faktörleri arasındaki ilişkiler gösterilmiştir. Tabloya göre eğitim farklılığı, S2, S3, S4, S5 ve S6 faktörü ile ilişkili
çıkmıştır.

Tablo 10. Eğitim faktörü ile örgütsel vatandaşsızlık faktörleri arasındaki ilişki
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Tablo 11. Örgütsel vatandaşsızlık eğiliminde olanların Demografik Analizi

SONUÇ
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Ankete katılan katılımcıların örgütsel vatandaşlık eğilimlerini ölçen sorulara verdikleri cevaplara bakıldığında, kendilerini örgütsel vatandaş olarak algılama eğilimleri
yüksek çıkmıştır.

Motivasyon düşüklüğü, yönetime güvensizlik ve siyasi görüş farklılıklarının iş huzurunu olumsuz etkilemesi olarak tanımlanan ve örgütsel vatandaşsızlığa götürebileceği
düşünülen faktörler ile örgütsel vatandaş eğilimi arasında pozitif ilişki çıkmıştır yani;
motivasyonun düşük olması, yönetime güvenmeme ve siyasi görüş farklılıklarının
iş huzurunu olumsuz etkilemesi bireylerin örgütsel vatandaşlık eğilimlerine negatif
etki yapmamaktadır. Örneklemin sadece kamu çalışanlarını kapsaması bu sonucun
çıkmasını destekleyebilir.
46 yaş ve üstü çalışanların vatandaşlık eğilimleri daha yüksek çıkmıştır. Genç çalışanların beklentilerinin daha yüksek olması ve bu beklentilerin kamuda gerçekleşme
olasılığının düşüklüğü gençleri vatandaşsızlık davranışı göstermeye yöneltebilir.
kurumda kıdemi 16 yıldan fazla olanların vatandaşlık eğilimi yüksek, az olanların
düşük çıkmıştır. Bu da önceki maddede belirttiğimiz yaş faktörü ile bağlantılıdır.

Eğitimi yüksek olanların vatandaşlık eğilimi düşük çıkmıştır. Yaşlı ve kıdemli olanlar, gençlere göre daha düşük eğitime sahiptir. Çünkü kamuya personel alımlarında
artık eğitim seviyesi yüksek olanlar tercih edilmektedir. Yaş ve kıdem ile ilgili çıkan
sonuçlar eğitim sonucu ile bağlantılıdır. Dolayısıyla çıkan sonuçlar birbirini desteklemektedir.
kamu kurumları kendi içerisinde değerlendirildiğinde, idari ve sağlık çalışanlarında
vatandaşsızlık eğilimi özellikle, yönetimin adaletsizliği ve düşük iletişim konusunda
yüksek çıkmıştır. Bu kurumlar eğitim kurumu ile kıyaslandığında eğitim kurumun-
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7.
8.

9.

da çalışan bireylerin eğitim düzeyi yüksektir dolayısıyla çalışanların algısı, hayat
görüşleri, problemleri çözmeye yönelik yaklaşımları da farklıdır. Diğer kurumlarda
bu farklılık olmadığından iletişim sorunlarına neden olabilir; ayrıca idari ve sağlık
kurumlarındaki görev tanımları ve yetkilendirme heterojen bir yapı sergilediği için
yönetimin adaletsiz tutumu bu kurumlarda olağandır denilebilir.
Kamu çalışanının yaşı ve kıdemi artıkça yaşanılan problemlerin çözümü konusunda
kendine danışılma beklentisi artar. Ancak bu beklenti karşılanmadığında vatandaşsızlık eğilimi gerçekleşebilir.

Medeni durum ve statünün, örgütsel vatandaşsızlık eğilimine götürdüğü söylenemez.

Eğitimi yüksek olanların, yönetimin adaletsizliği, yönetime güvensizlik, iletişim eksikliği ve katılımcı yönetimin olmamasına dair vatandaşsızlık eğilimleri yüksektir.

10. Sadece vatandaşsızlık eğilimi olanların (evet diyenlerin)
•

•

•

•

•

•

içerisinde demografik özelliklere bakıldığında;

Eğitim kurumunda, 26-35 yaş arasında, 16 yılın altında kıdeme sahip, evli, kadrolu ve
lisans eğitimli olanların motivasyonu düşük,

Sağlık kurumunda, bayan, 26-35 yaş arasında, 16 yılın altında kıdeme sahip, evli, kadrolu ve lisans eğitimli olanlar yönetimin adaletsiz davrandığını düşünmektedir,

Sağlık kurumunda, bayan, 26-35 yaş arasında, 16 yılın altında kıdeme sahip, evli, kadrolu ve lisans eğitimli olanlar yönetime güvenmemektedirler,

Sağlık kurumunda, 26-35 yaş arasında, 16 yılın altında kıdeme sahip, evli, kadrolu ve
lisans eğitimli olanlar iletişimin düşük olduğunu düşünmektedir,

Eğitim kurumunda, bay, 36-45 yaş arasında, 16 yılın altında kıdeme sahip, evli, kadrolu ve lisansüstü eğitimli olanlar katılımcı yönetimin olmadığını düşünmektedirler,

Sağlık kurumunda, bayan, 26-35 yaş arasında, 16 yılın altında kıdeme sahip, evli,
kadrolu ve lisans eğitimli olanlar siyasi görüş farklılıklarının iş huzurlarını olumsuz
etkilediğini düşünmektedirler.

Sonuç olarak; çalışanları örgütsel vatandaşlık davranışına götüren motivasyon, yönetimin adil tutumu, yönetime olan güven, açık iletişim, katılımcı yönetim tarzı ve siyasi
görüş farklılıklarının iş huzuru üzerindeki etkisi yönetimin bu tutumları tam tersine göstermesi durumunda çalışanın örgütsel vatandaşsızlık eğilimine yönelmesi hususunda net
bir sonuç vermemektedir. Araştırmanın kamu çalışanları üzerinde yapılması bu sonucu
etkilemiş olabilir. Sadece demografik özellikler ile vatandaşsızlık eğilimine götüren faktörler arasında bağlantı gözlenmiştir.    
Araştırmanın bir sonraki adımı, özel sektör çalışanlarını kapsayacak şekilde uygulama
yapmak ve sonuçların kıyaslanarak bir farklılığın olup olmadığını ortaya koymak olmalıdır.
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Kamu reformu kapsamında büyükşehir belediyeleri alanında çıkarılan en kapsamlı
yasa, ‘2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası’dır. Bu yasa ile büyükşehir
belediyesi olma şartları yeniden düzenlenmiş olup, İstanbul ve Kocaeli illerinde büyükşehir belediyesi sınırları, il mülki sınırları olarak değiştirilmiştir. 5216 sayılı yasa, 3030
sayılı yasa ile getirilen iki kademeli büyükşehir modelini devam ettirmiştir. Çıkarılan yasa
ve uygulanan modellerin yeterli düzeyde değişen ihtiyaçlara yanıt verememesi sonucunda, yeni model arayışları sürmüştür. Son olarak, tespit edilen sorunlara çözüm getireceği
düşüncesi ile farklı bir yapıyı öngören, yerelde kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanarak, yerel halkın en iyi hizmet alabilmesinin sağlanması amacını
taşıyan 2012 tarih ve 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe
Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
ile yeni bir model uygulamaya konmuştur. Yasa ile getirilen modelin bir bölümü, yasanın
çıkarılması ile bir bölümü ise 30 Mart 2014 yerel seçimlerin yapılması ile uygulamaya
girmiştir.  

6360 sayılı yasa ile uygulamaya konmuş olan yeni büyükşehir modelinin yerel halka;
sosyal, ekonomik, yönetsel, çevresel siyasal gibi birçok boyutta olumlu ve olumsuz yönde etkileri olmuştur. Çalışmadaki amaç belirtilen boyutlar arasında yer alan 6360 sayılı
yasa ile oluşturulan yeni sistemin yönetsel boyutta yerel halka etkilerini ölçmektir. Bu
amaç doğrultusunda, yasa sonrası yeni büyükşehir belediyesi olan on dört ilden Hatay,
Malatya, Manisa ve Van olmak üzere dört büyükşehir belediyesi örneklem olarak alınmıştır. Örneklem olarak alınan illerin coğrafik olarak farklı noktalarda olması ve büyükşehir
belediye başkanlarının farklı siyasi partiye mensup olmaları (Hatay: Cumhuriyet Halk Partisi, Malatya: Adalet ve Kalkınma Partisi, Manisa: Milliyetçi Hareket Partisi, Van: Halkların
Demokrasi Partisi bakımından bir ilktir. Araştırmada; literatür taraması, yerel ve ulusal
basın ile beraber yazınsal ve görsel kaynaklar, gözlem, yüz yüze görüşme ve betimleyici
bir yöntem kullanılmasının yanında; veri toplama yöntemi olarak anket uygulamasından
faydalanılmıştır.

Çalışmada, örneklem olarak alınan büyükşehirlerin 2015 yılı nüfuslarına orantılı olarak istatistiki hesaplamalar yapılarak; Hatay ilinde 330 katılımcı, Malatya ilinde 165 katılımcı, Manisa ilinde 275 katılımcı ve Van ilinde 230 katılımcı ile beraber toplamda 1000
katılımcıyla anket çalışması yapılmıştır. İlgili anket 16 Şubat 2016 ile 10 Mayıs 2016 tarihleri arasında geneli yansıtması adına, özellikle büyükşehir belediyesi civarındaki yerel
halkın yoğun olduğu caddelerde, parklarda oturan, eskiden köy olan mahalle terminallerinde bulunan katılımcılara uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi için
SPSS 22 paket programından faydalanılarak; Yüzde, Frekans Analizi, T Testi, Tek Yönlü
Varyans Analizi (ANOVA) ve Ki Kare Bağımsızlık Testleri yapılarak sonuçları hakkında
bilgiler verilmesinin yanında 6360 sayılı yasa ve yasa ile getirilen düzenlemelere genel
olarak yer verilmiştir.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YÖNETİMİNE İLİŞKİN TARİHSEL SÜREÇ

Türkiye’de büyükşehir belediyelerinin oluşumuna giden tarihsel süreci kronolojik olarak sıralayacak olursak: 1965 yılında, Bakanlar Kurulu Kararı ile İmar ve İskân Bakanlığına bağlı olarak İstanbul, İzmir ve Ankara’da Nazım İmar Plan Bürolarının kurulması, 1972
yılında Bakanlıklar arası İmar Koordinasyon Kurulunun kurulması, Yine 1972 yılında yasa
tasarısı olarak İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Metropoliten Hizmet Birliği, 1975
yılında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Metropoliten Hizmet Birliği Yasa Tasarısı, 1979
yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Planlama ve Eşgüdüm Kurulunun kurulması, 1980 yılında İçişleri Bakanlığı ile İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanan Büyükkent Birliği Yasa
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Tasarısı, 1980 yılında büyük kentlerin yakın çevresindeki yerleşim yerlerinin ana belediyelere bağlanması hakkındaki 2561 sayılı yasanın çıkarılması, 1982 Anayasasının 127.
maddesine ‘Büyükşehirler için özel yönetimler…’ oluşturulur ibaresinin konulmasının ardından 1984 yılında çıkarılan 3030 sayılı yasa ile Türkiye’de büyükşehir modeli uygulanmaya başlanmıştır (Güngör, 1993: 48-49; Aktaran, Tekel, 2013: 197).

1980 yılına kadar büyük şehirlere yönelik çalışmalar daha çok zorunlu olarak birlikleşme modeli kapsamında, uzun vadeli çözümler yerine kısa vadeli çözümler getirilmiş
olması (Bulut: 1999: 50), yoğun nüfus artışı ve kaynakların yetersizliği gibi sorunların
giderilmesinde yetersiz kalınması, büyük şehirler için yeni model arayışlarını devam ettirmiştir. 1984 tarih ve 18453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3030 sayılı yasa ile büyük kentlerin yönetimine ilişkin uygulamaya konulan yeni model ile büyükşehir belediye
yönetimlerinin hukuki statüleri düzenlenerek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu model ile sınırları içerisinde birden fazla ilçe bulunan yerleşim alanları büyük şehir olarak tanımlanmıştır. Yapılan
düzenleme ile ilk olarak İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde büyükşehir belediyeleri kurulmuştur. 2000 yılı dâhil olmak üzere çıkarılan yasa ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile
Türkiye’deki büyükşehir belediye sayıları artırılarak 16’ya yükselmiştir.

6360 SAYILI YASA İLE ORTAYA ÇIKAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SİSTEMİ

12.11.2012 tarihinde kabul edilen ve 06.12.2012 tarihinde 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi
Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun” ile özellikle 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası, 5393 sayılı Belediye Yasası,
5302 sayılı İl Özel İdare Yasası ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasında önemli düzenlemeler getirmiştir. 14.03.2013 tarihinde 6447 sayılı yasa ile 6360 sayılı
yasada yapılan değişiklikle Ordu ili büyükşehir belediye statüsüne kavuşturulmuş ve yasanın adı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” olarak değiştirilmiştir.
6360 sayılı yasa büyükşehir belediye yönetimini daha etkin hale getiren yeni bir model
ortaya çıkarmıştır. Yasa, özellikle yönetimsel, siyasi ve yerel anlamda önemli düzenlemeler getirmektedir.

6360 Sayılı Yasanın Yerel Yönetimlerde Oluşturduğu Genel Değişiklikler

6360 sayılı yasa ile önemli düzeyde köklü değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu genel
değişiklikler genel olarak şunlardır (Kaypak ve Yılmaz, 2015: 1333; Parlak, 2015: 355;
Genç, 2014: 5; Belli ve Aydın, 2016: 1701; İzci ve Turan, 2013: 125-126):
•

14 Yeni büyükşehir belediyesi kurulmuştur.

•

Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde 5 yıl süre ile vergi, katılım payı ve harç alınmayacak,
içme suyu kullanım ücreti yine 5 yıl süre ile en düşük tarifenin %25’ni geçmeyecek
şekilde belirlenmesi koşulu getirilmiştir.  

•

•

•

750.000 nüfusa sahip olan illerde büyükşehir belediyesi kurulmasının önü açılmıştır.

Büyükşehirlerdeki il özel idareleri, belde belediyeleri ve köylerin tüzel kişilikleri kaldırılarak kapatılmıştır.
Büyükşehirlerde valinin sorumluluğunda Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
kurulmuştur.

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Büyükşehirlerde yeni ilçeler kurulmuştur
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Yeni ve daha önceki bütün büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olarak değiştirilmiştir.
Büyükşehirlerde bulunan köyler mahalle statüsüne dönüştürülmüştür.

Büyükşehir belediyesi olmayan 51 ilde, nüfusu 2000’in altındaki belde belediyeleri
kapatılarak köye dönüştürülmüştür. Bu hüküm ile 552 belediyenin tüzel kişiliği sonlanmıştır.  
Yeni bir mahalle kurulmasında 500 nüfus koşulu getirilmiştir.

Büyükşehirlerde bulunan bucak ve bucak teşkilatları kapatılmıştır.

Büyükşehirlerde nüfusu 100 bini geçen ilçelerde kadın ve çocukların barınmaları için
konukevi açma zorunluluğu getirilmiştir.
Büyükşehir belediyelerindeki mahalli idare birlikleri kaldırılmıştır.

Belediyelere, ticari amaç taşımayan yapılar için mahalleye dönüşen köylerde tip mimari projeler ve mühendislik projesi yapma ve yaptırma hakkı tanınmıştır.

Belediyelere sporu teşvik etmek maksadıyla spor kulüplerine yardım edebilme imkânı sağlanmıştır.
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden il özel idarelere ve belediyelere verilen paylarda değişiklikler olmuştur.

Büyükşehir sınırlarında elde edinilen genel bütçe vergi tahsilatı gelir toplamından
büyükşehir belediyelerine verilen pay %5 den %6 ya çıkarılmıştır.

6360 SAYILI YASA İLE OLUŞTURULAN YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SİSTEMİNİN UYGULAMADAKİ YÖNETSEL ANLAMDAKİ ETKİLERİNE YÖNELİK YAPILAN ALAN ARAŞTIRMASI VE
BULGULAR

Bu bölümde; çalışmada örneklem olarak alınan Hatay, Malatya, Manisa ve Van illeri
hakkında genel bilgilerin verilmesinin yanında; araştırmanın amacı, önemi, evren ve örneklem, araştırmanın varsayımları ve hipotezleri, sınırlılıkları ve araştırma soruları açıklanmış, daha sonra veri toplama tekniğinden bahsedilerek verilerin analizinde kullanılan
yöntemler üzerinde durulmuştur.

Alan Araştırması Kapsamında Yer Alan Büyükşehirlerin Genel Özellikleri

Çalışmada, örneklem olarak 6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediyesi olarak 30 Mart
2014 tarihinden itibaren yerel halka hizmet vermeye başlayan on dört il arasında yer alan
Hatay, Malatya, Manisa ve Van illerine yönelik genel özelliklere aşağıda yer verilmiştir.

Hatay İlinin Genel Özellikleri

Hatay ili dini bakımdan, üç farklı dinin (Müslüman, Yahudi ve Hristiyanların) ve farklı
mezheplerin birlikte uyumlu bir şekilde yaşadığı şehirdir. Ayrıca insanların ibadetlerini
yerine getirdiği cami, kilise ve havranın aynı mahalde, bir arada yer aldığı nadir şehirlerden birisidir. (www.hatay.gov.tr, 2019). Hatay kenti, çoklu bir kültürel özelliğe, farklı
kimlikli bir yapıya ve çağdaş yaşam anlayışına sahip farklılıklara saygılı, hoşgörünün ön
planda olduğu kozmopolit nitelikli bir kentimizdir.

Hatay ili nüfus bakımından, 2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine 1
609 856’dır’. En kalabalık il bazında nüfusu ile 13. sırada yer almaktadır. Yüzölçümü 5.867
km2 ve nüfus yoğunluğu km2’ye 274 kişi düşmektedir. (www.nufusu.com, 2019). İlin ekonomisine bakıldığında; tarım, ticaret ve sanayinin ön plana çıktığı görülmektedir. Tarımsal
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ürün olarak çok çeşitli ve bol ürünün alındığı verimli topraklara sahip olduğundan tahıl,
sebze ve meyve ambarı olarak adlandırılır. Gastronomi alanında mutfağı ile ünlüdür. Sanayi alanında demir-çelik fabrikasının bulunduğu, tarım araç ve gereçlerinin üretiminin
yapıldığı ticari anlamda Türkiye’de önemli bir yeri olan ildir (www.cografya.gen.tr, 2019).

2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı yasa ile büyükşehir olan Hatay, 30 Mart 2014 yerel
seçimlerinden sonra büyükşehir belediyesi olarak yerel halka hizmet vermeye başlamıştır. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı; Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol,
Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı olmak
üzere 15 ilçe belediyesi bulunmaktadır. Bu ilçeler arasındaki 4 ilçe (Antakya, Arsuz, Defne
ve Payas) 6360 sayılı yasa ile yeni kurulan 27 ilçe arasında yer almaktadır.  Yasa ile yeni
kurulan Antakya ve Defne ilçeleri Hatay büyükşehir Belediyesi’nin merkez ilçelerini oluşturmaktadır.

Malatya İlinin Genel Özellikleri

Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Malatya kenti, geçmişte ve günümüzde
önemli uygarlıkları buluşturan kesişme noktalarından biridir. Bu özelliği ile kent tarihin
her safhasında önemini korumuştur (www.malatya.gov.tr, 2019).

Malatya ili nüfus bakımından, 2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine
797.036’dır. En kalabalık il bazında nüfusu ile 28. sırada yer almaktadır. Yüzölçümü 12.146
km2 ve nüfus yoğunluğu bakımından km2’ye 66 kişi düşmektedir (www.nufusu.com, 2019).
İlin ekonomisine bakıldığında ön planda tarım ve tarıma dayalı sanayi faaliyetleri yer almakla beraber tekstil ve hayvancılıkla uğraşılmaktadır (www.cografya.gen.tr, 2019). Doğu
Anadolu’nun kayısısı ile ‘sarı yüzünü’ oluşturan Malatya kenti, zengin kültürel mirası ve
geniş tarımsal alanlara sahip olmasıyla, büyük bir gelişim potansiyeli taşımaktadır (Kaypak ve Yılmaz, 2015: 1345). Kayısı üretiminde bir marka şehir olan Malatya’nın kayısı
markalığı 2017 yılında Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret olarak tescil edilmiştir. Malatya’da düzenli olarak her yıl kayısı festivali düzenlenmektedir.

2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediyesi olmaya hak kazanan
Malatya, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra büyükşehir belediyesi olarak yerel halka
hizmet vermeye başlamıştır.   Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı; Akçadağ, Arapgir,
Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge,
Yazıhan, Yeşilyurt olmak üzere 13 ilçe belediyesi bulunmaktadır. Bu ilçeler arasında yer
alan Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri Malatya Büyükşehir Belediyesinin merkez ilçelerini
oluşturmaktadır.

Manisa İlinin Genel Özellikleri

Manisa; 13.269 kilometre kareye sahip Ege Bölgesinde yer alan bir kent olup; ulaşım,
ticari, zirai ve sanayi açıdan bölgede önemli bir yere sahiptir. Batı Anadolu'da Spil Dağı
ile Gediz Nehri arasında yer alan Manisa ilinin tarihine bakıldığında M.Ö. 3000 yıllarına
dayanmaktadır. Hititler, Frigler, Lidyalılar, Makedonlar, Romalılar, Bizanslılar, Beylikler ve
Osmanlı uygarlıklarına dair izler bulunmaktadır. Tarih boyunca kültür ve sanat eserlerinin yoğun olduğu,  ticaret yollarının üzerinde bulunduğu Manisa ili, kültürel ve doğal
kaynakları bakımından zengin bir tatil kentidir (www.manisakulturturizm.gov.tr, 2019).

Manisa ilinin 2018 yılı itibariyle nüfusu 1.429.643’dür. Nüfus bakımından en kalabalık
iller arasında 14. sırada yer almaktadır. Yüzölçümü 13.269 km2 olup, nüfus yoğunluğu
bakımından km2’ye 108 kişi düşmektedir (www.nufusu.com, 2019). İlin ekonomisine
bakıldığında, tarım ve sanayiye dayandığı görülmektedir. İl topraklarının yaklaşık %92’si
tarıma uygun olup; zeytin, üzüm, pamuk ve tütün çoğunlukla yetiştirilmektedir (www.
cografya.gen.tr, 2019).
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Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı; Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu,
Şehzadeler ve Yunusemre olmak üzere 17 ilçe belediyesi bulunmaktadır. Bu ilçeler arasında yer alan Yunusemre ve Şehzadeler ilçesi Manisa Büyükşehir Belediyesinin merkez
ilçelerini oluşturmaktadır.

Van İlinin Genel Özellikleri

Van ili Doğu Anadolu Bölgesinin volkanik dağlarla çevrili çukur kesiminde yer alan
Van Gölünün doğu kıyısına 5 kilometre mesafede çok az meyilli bir arazi üzerinde bulunmaktadır. 1725 metre rakım yüksekliği olan Van ili, Türkiye’nin en büyük gölü olan Van
Gölü’ne sahiptir (www.vankulturturizm.gov.tr, 2019).

Van ilinin 2018 yılı itibariyle nüfusu 1.123.784’dür. Nüfus bakımından en kalabalık
iller arasında 19. sırada yer almaktadır. Yüzölçümü 21.334 km2 olup, nüfus yoğunluğu
bakımından km2’ye 53 kişi düşmektedir (www.nufusu.com, 2019). İlin ekonomisi tarım
ve hayvancılığa dayalı olmakla beraber hayvan ürünlerini işleyen sanayiye dayanmaktadır. Nüfusun %77’si tarım işlerinde çalışmaktadır. İl topraklarının engebeli olması ve kış
şartlarının sert ve uzun geçmesinden dolayı bitki çeşitliliği bakımından sınırlıdır (www.
cografya.gen.tr, 2019).
Van ili 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediyesi statüsü kazanan 14 ilden biridir. Van Büyükşehir Belediyesine bağlı; İpekyolu, Erciş, Tuşba, Edremit,
Özalp, Çaldıran, Başkale, Muradiye, Gürpınar, Gevaş, Saray, Çatak ve Bahçesaray olmak
üzere 13 ilçe belediyesi bulunmaktadır.

Araştırmanın Amacı

Araştırmanın temel amacı; 6360 sayılı yasa sonrası oluşturulan yeni büyükşehir belediye sisteminin uygulamadaki etkilerini ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda; 6360 sayılı yasa
ile önemli düzeyde düzenlemeler yapılmış, yapılan düzenlemelerin yerel halka geniş anlamda yansımasının ölçülmesi noktasında eksikler bulunduğu görülmektedir. Çalışmada;
6360 sayılı yasa ile yeni büyükşehir belediyesi olan Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van büyükşehirleri arasından, Hatay, Malatya, Manisa ve Van Büyükşehir Belediyeleri örneklem
olarak alınarak, ilgili yasa ile uygulamaya konulan büyükşehir sisteminin yerel halka yönetsel anlamda olumlu ve olumsuz yönde etkilerinin gündeme taşınması amaçlanmıştır.

Araştırmanın Varsayımları ve Sınırlılıkları

Bu çalışmada; ulaşım, zaman ve maliyet unsurları dikkate alınarak konuya ilişkin, sınırlı sayıda katılımcı ile anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışması örneklem alınan ilgili
illerin büyükşehir belediyesinin bulunduğu işlek alanlarda yapılmıştır. Anket çalışmasının
hangi ilde hangi sayıda, hangi yollarla, nasıl hesaplanarak anket sayılarının belirlendiği
araştırmanın yöntem kısmında açıklanmış olup, çalışmaya ilişkin varsayımlar ve sınırlılıklar şunlardır:
•

Veri toplama aracı olarak kullanılan ankette yer alan soruların her birindeki değerler
arasındaki farklılık katılımcılar tarafından ayırt edilebileceği varsayılmıştır.

•

Anket uygulamasında katılımcıların ankette yer alan sorulara verdiği cevapların gerçek durumu yansıttığı varsayılmıştır.

•

•

Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anketin konuya dair bütün detayları
kapsadığı varsayılmıştır.

Araştırmada anket katılımcılarının mantıklı cevaplar verebilmeleri için büyükşehir
belediyesinin görev ve sorumluluklarına dair yeterli düzeyde bilgi sahibi oldukları
varsayılmıştır.
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•

Araştırmada katılımcılara uygulanan anketlerin katılımcılar tarafından ölçekteki ifadelere içtenlikle doğru ve samimi olarak cevapladıkları ve bu cevapların geçerli ve
güvenilir olduğu, verilerin analizinde kullanılan istatiksel yöntemlerin amacına uygun olduğu varsayılmaktadır.

Yukarıda belirtilen varsayımların yanında araştırmanın bir alan araştırması olması
sebebiyle ulaşım, zaman ve maliyet unsuru göz önüne alınarak 6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediyesi olan 14 yeni büyükşehir belediyesinden 4 yeni büyükşehir belediyesi olan
iller tercih edilerek araştırma 4 ilin büyükşehir belediyesi ile sınırlandırılmıştır.

Araştırmanın Yöntemi

Araştırma verilerinin toplanması ve verilerin analizine ilişkin bilgiler başlıklar halinde
aşağıda sunulmuştur.

Araştırmanın Evreni ve Örneklem

Araştırmamızın evrenini, 6360 sayılı yasa sonrası büyükşehir belediyesi olan 14 il (Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ,
Trabzon, Şanlıurfa Ordu ve Van) oluşturmakta olup, çalışma örneklemi olarak, Hatay, Malatya, Manisa ve Van Büyükşehir Belediyeleri seçilmiştir. 2015 yılında yapılan çalışmamızda belirtilen illerin örneklem olarak seçilmesindeki amaç, farklı siyasal partiye mensup
büyükşehir belediye başkanlarının olması (Hatay: Cumhuriyet Halk Partisi, Malatya: Adalet ve Kalkınma Partisi, Manisa: Milliyetçi Hareket Partisi, Van: Halkların Demokrasi Partisi) ve Türkiye’nin doğrusal düzlemde en doğusu (Van) ve en batısında (Manisa) yaşayan
yerel halka yasanın yönetsel anlamdaki olumlu ve olumsuz etkileri ölçülmeye çalışılmıştır.

Örneklemde yer alan katılımcı sayısı illerin nüfuslarına orantılı olarak belirlenmiş
olup, katılımcıları belirlemede basit tesadüfi örnekleme yöntemi uygulanmıştır.
Tanımlanan evrendeki her elemanın, eşit ve bağımsız seçilme şansının olmasının yanında
birisinin diğerinin seçilme olasılığını engellemediği yönteme basit tesadüfi örnekleme
denir (Altunışık ve vd. 2010: 197).

Veri Toplama Yöntemi

Araştırmada; literatür taraması, yerel ve ulusal basın ile beraber yazınsal ve görsel
kaynaklar, gözlem, yüz yüze görüşme ve betimleyici bir yöntem kullanılmasının yanında
veri toplama yönetimi olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır.

Veri toplama aracı olarak seçilen anket iki bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde;
büyükşehir belediyesinde yaşayan yerel halka yönelik tanımlayıcı özellikleri belirlemek
için cinsiyet, medeni durum, yaş, meslek, ikametgâh yeri ve süresi sorulmasının yanında
yerel halkın illerinin büyükşehir olmalarındaki memnuniyetlerine yönelik sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise; 6360 sayılı yasa ile yapılan düzenlemelerin yerel halka yönetsel anlamda etkilerine yönelik yerel halkın düşüncelerini tespit etmek amacıyla oluşturulan ölçek yer almaktadır. Söz konusu ölçek yönetsel boyutta 7 ifadeden oluşmaktadır.
İfadelerin puanlanmasında Likert ölçeğinden yararlanılmıştır. Likert ölçeği; birden çok
sorudan oluşan ve anket katılımcılarına sorulan sorulara, sorularda ifade edilen düşünce,
görüş, öneri ve bilgiye katılıp katılmadıklarını derecelendirme ile cevaplandırılmasıdır.
Uygulamada en çok beşli seçeneklere yer verilmektedir (Güriş ve Astar, 2014: 16). Bu bağlamda Likert ölçeğinde, katılımcıların illerinin büyükşehir belediyesi olması ile yönetsel
anlamda yansımalarına yönelik görüşlerini ölçmek üzere “ 5: Kesinlikle Katılıyorum”. “4:
Katılıyorum”. “3:Orta Düzeyde Katılıyorum”. “2: Katılmıyorum”. “1: Kesinlikle Katılmıyorum” aralığında puanlandırılmıştır.
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Anket
Yapılan
İller

Dağıtılan
Anket
Sayısı

Hatay
Malatya
Manisa
Van
Toplam

Toplanan
Anket
Sayısı

360

332

340

278

190

310

1200

166

235

1011

Değerlendirmeye Alınan Anket
Sayısı

Değerlendirmeye
Alınan Anketlerin
Dağılımı

330

% 31,9

275

% 28,6

165

% 16,5

230

% 23,0

1000

% 100

Tablo 1. Büyükşehir Belediyesi Olan İllere Göre Anketlerin Dağılımı

Araştırmamızda örneklem hesaplamasında belirtilen en az 384 katılımcı ile yapılması
gereken anket çalışmamız daha güvenilir olması açısından toplamda 1000 katılımcı ile
yapılmıştır. Söz konusu anket illerin 2015 yılı nüfuslarına orantılı olarak istatistiki hesaplamalar yapılarak, tablo 1’de görüldüğü gibi Hatay ilinde 330 katılımcı, Malatya ilinde
165 katılımcı, Manisa ilinde 275 katılımcı ve Van ilinde 230 katılımcı ile beraber toplamda
1000 katılımcıya uygulanmıştır.

Veri Analiz Yöntemleri

Araştırmada elde edilen verilerin analizi için SPSS programı kullanılarak analizler yapılmıştır. Yapılan analizler; normal dağılım testi, tanımlayıcı istatistikler (yüzde, frekans),
T testi, Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Ki kare bağımsızlık testlerinden oluşmaktadır. Ankette yer alan ölçeğe ilişkin geçerlilik ve güvenirlik analizi için Alfa (Cronbach
Alpha) değeri hesaplanmıştır.

Ölçeğe İlişkin Güvenirlik Analizi

Güvenirlik analizinde kullanılan Alfa Modeli (Cronbach Alpha Coefficient); ölçekte
bulunan x problemin, homojen bir yapı gösteren bir bütünü açıklayıp açıklamadığını inceleyen modeldir. Bir ölçekteki x problemin varyansları toplamının genel varyansa oranlamasıyla bulunur. 0  (sıfır) ile 1 (bir) arasında değer alan bu katsayıya Alfa (Cronbach)
katsayısı denir (Kayış, 2010: 404).
ALFA (CRONBACH) KATSAYISI

YORUM

0.00 – 0,40

Ölçek Güvenilir Değildir

0,40 – 0,60
0,60 – 0,80
0,80 – 1.00

   Ölçeğin Güvenirliği Düşük
Ölçek Oldukça Güvenilir

     Ölçek Yüksek Derecede Güvenilir

Tablo 2. Alfa Katsayısına Bağlı Olarak Ölçeğin Güvenirliği
(Kayış, 2010: 403).
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Verilen bilgiler ışığında; araştırma ölçeğine ilişkin yapılan güvenilirlik analizi sonucu
elde edilen Cronbach Alpha değerinin 0,814 olarak tespit edilmiş olması ölçeğin yüksek
derecede güvenilir olduğunu göstermektedir.

ARAŞTIRMANIN BULGULARI

Bu bölümde elde edilen bulguların analiz edilmesiyle elde edilen sonuçlar yorumlanarak konuyla ilgili öneriler geliştirilmiştir.
F

%

Hatay

330

33,0

275

27,5

İkamet Edilen
İl

Değişkenler
Malatya

165

Manisa
Van

16,5

230

Toplam

23,0

1000

100,0

Tablo 3. Katılımcıların İkamet Ettikleri İllere İlişkin Tanımlayıcı İstatistiki Bilgiler

Tablo 3 incelendiğinde, nüfuslarına orantılı olarak belirlenen toplam 1000 kişinin
araştırmaya katıldığı ve katılımcıların dağılımına baktığımızda; Hatay ilinden 330 (%33)
katılımcı, Malatya ilinden 165 (%16,5) katılımcı, Manisa ilinden 275 (%27,5) katılımcı,
Van ilinden ise 230 (%23) katılımcının yer aldığı görülmektedir.
Değişkenler

Cinsiyet

Doğum Yeri

F

%

Kadın

536

53,6

İl merkezi

385

Erkek

İlçe

Kasaba
Köy
Yurt dışı
18-25
26-30

Yaş

31-35
36-40
41-45
46 ve yukarısı

Medeni Durum

Evli
Bekâr

464

46,4

346

34,6

158

15,8

216

21,6

96

15

236

38,5
9,6

1,5

23,6

171

17,1

125

12,5

121

12,1

131

13,1

398

39,8

602

60,2

Memur
İşçi
Meslek

Esnaf
Çiftçi
Diğer
Okuryazar değil
Okuryazar
İlköğretim

Öğrenim
Durumu

Lise
Yüksekokul 2 yıllık
Yüksekokul 4 yıllık
Yüksek lisans
Doktora
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229

212

188

113

22,9

21,2

18,8

11,3

258

25,8

113

11,3

37

199

259

144

3,7

19,9

25,9

14,4

191

19,1

10

1,0

47

4,7

Tablo 4. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler

Tablo 4 incelendiğinde; araştırmaya katılanların 536’sı (%53,6) erkek katılımcı, 464’ü
(%46,4) ise kadın katılımcıdan oluşmuştur. Erkek katılımcı sayısı kadın katılımcı sayısından 72 (%7,2) katılımcı fazla olduğu görülmektedir. Katılımcıların doğum yerlerine
bakıldığında; 385 katılımcı (%38,5) il merkezinde doğmuş iken, 346 katılımcı (%36,6)
ilçe merkezinde, 96 katılımcı (%9,6) kasabada (eskiden belde belediyesi olan yerleşim
alanı), 158 katılımcı (%15,8) köyde (Eskiden köy olan mahallede) ve 15 katılımcı (%1,5)
ise yurt dışında doğduğu görülmektedir. Katılımcıların yaş grup dağılımlarını incelediğimizde; araştırmaya katılanların 216’sı (%21,6) 18 ile 25 yaş arasında yer alırken, 236’sı
(%23,6) 26 ile 30 yaş arasında, 171’i (%17,1) 31 ile 35 yaş arasında, 121’i (%12,1) 36
ile 40 yaş arasında, 125’i (%12,5) 41 ile 45 yaş arasında ve 131’i (%13,1) 46 ve üzeri
yaş arasındadır. Katılımcıların çoğunluğu olan 623’ü (62,3) 18 ile 35 yaş arasında olduğu
görülmektedir.

Katılımcıların medeni durumlarına baktığımızda; 602 katılımcı (%60,2) evli iken
398 katılımcı (%39,8) bekârdır. Katılımcıların çoğunluğunun evli olduğu görülmektedir.  Katılımcıların meslek grupları incelendiğinde; katılımcıların 229’u (%22,9) memur
iken, 212’si (%21,2) işçi, 188’i (%18,8) esnaf, 113’ü (%11,3) çiftçi ve 258’i (%25,8) diğer
meslek gruplarını oluşturmaktadır. Meslek gruplarında diğer meslek gruplarından sonra en fazla memur olan katılımcı sayısının olduğu görülmektedir. Katılımcıların öğrenim
durumlarına baktığımızda; 37 (%3,7) katılımcı okuryazar değil iken, 113’ü (%11,3) okuryazar, 199’u (%19,9) ilköğretim, 259’u (%25,9) lise, 144’ü (%14,4) yüksekokul 2 yıllık
(Ön lisans), 191’i (%19,1) yüksekokul 4 yıllık (Lisans), 47’si (%4,7) yüksek lisans ve 10’u
(%1,0) doktora mezunudur. Katılımcıların çoğunluğu (651 katılımcı) lise ve üzerinde öğrenim durumuna sahip olduğu görülmektedir.
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İkamet Ettiğiniz Yer

Değişkenler

F

%

Büyükşehir belediyesi merkez
ilçesinden

495

49,5

Büyükşehir ilçesine bağlı eskiden köy olan mahallede

281

28,1

Büyükşehir belediye ilçesinden

224

Toplam

1000

22,4

100,0

Tablo 5. Katılımcıların Büyükşehir Belediyesindeki İkamet Yerlerine İlişkin İstatistiki Bilgiler

Tablo 5 incelendiğinde; büyükşehir belediyesi merkez ilçesinde ikamet eden katılımcı
sayısı 495 (%49,5) iken, büyükşehir belediye içesinde 224 (%22,4) katılımcı ve büyükşehir ilçesine bağlı eskiden köy olan mahallede ise ikamet eden 281 (%28,1) katılımcı
yer almaktadır. Katılımcıların büyükşehir belediyesindeki ikamet yerlerine bakıldığında
yaklaşık yarısının büyükşehir belediyesi merkez ilçesinde yaşadığı görülmektedir.

6360 sayılı yasa sonrası
Su ve Kanalizasyon gibi
alt yapı yatırım ve hizmetlerinde iyileşme olduğunu
düşünüyorum

6360 sayılı yasa sonrası
kentimde katılımcı, şeffaf
bir yönetim anlayışı benimsenmiştir.

BŞBY’e geçiş sonrası yaşadığım kentin kırsal kesimlerinde yol, Su ve Kanalizasyon faaliyetlerine
yönelik yatırım, bakım ve
onarım hizmetleri arttı.

%
F
%
F
%
F

%

Kesinlikle
Katılıyorum

F

Katılıyorum

6360 sayılı yasa sonrası
Büyükşehir Belediyesi il
mülki sınırlarına kadar
yeterli düzeyde hizmet
götürmektedir.

Orta Düzeyde
Katılıyorum

İfadeler

Katılmıyorum

Katılım Düzeyi

335

218

168

102

S.S.

177

33,5

21,8

16,8

10,2

17,7

15,3

12,2

28,6

20,2

23,7

24,3

12,3

11,4
220

2,1

123

49,9

24,2

23,2

22,0

12,3

18,3

153

243

242

122

123

232

286

114

202

21

237

499

183

2,57

1,48

3,25

1,35

3,41

1,72

2,77

1,42

Büyükşehir Belediye Yönetimine (BŞBY) geçiş
sonrası yaşadığım kentte
yol bakım ve onarım faaliyetlerinin arttığını düşünüyorum.

BŞBY’e geçiş sonrası yaşadığım kentteki ulaşım
hizmetlerinde
iyileşme
olduğunu düşünüyorum.

Genel olarak büyükşehir
belediyesinin yönetiminden memnunum.
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F

118

131

244

205

302

%

11,8

13,1

24,4

20,5

30,2

F

116

104

203

229

348

%
F
%

11,6

10,4

20,3

22,9

34,8

22,8

16,6

23,2

15,8

21,6

228

166

232

Boyut genel ortalama/Standart Sapma

158

216

3,44

1,35

3,59

1,36

2,97

1,45

3,32

1,14

Tablo 6. katılımcıların BŞBY’e Geçiş Sonrası Yönetsel Değişimlere Yönelik Düşüncelerine
İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler

Tablo 6’da katılımcıların büyükşehir belediye yönetimine geçiş sonrası sosyal değişimlere yönelik düşüncelerine ilişkin tanımlayıcı bilgilerin aritmetik ortalama ve standart
sapma değerleri belirtilmiştir. Aritmetik Ortalama; serinin toplam miktarının, serinin birim sayısına bölünmesi sonucunda ulaşılan ölçüye denir. Aritmetik ortalama; sembolü ile
gösterilir.
Olarak hesaplanır (Güriş ve Astar, 2014: 44). Çalışma-

mız beş birimden (kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, Orta Düzeyde katılıyorum,
katılıyorum, kesinlikle katılıyorum) oluşmaktadır. Yukarıdaki formüle göre aritmetik ortalamayı bulacak olursak:
olarak aritmetik ortalama bulunur. Bu da bize 3‘ün

üzerinde olan bir aritmetik ortalama sonucunun olumlu, aksi durumunda ise olumsuz
yönde yorumlanacağı anlamına gelmektir. Bu ifade ile birlikte katılımcıların BŞBY’e geçiş
sonrası yönetimsel değişimlere yönelik düşüncelerine bakıldığında; “6360 sayılı yasa sonrası Büyükşehir Belediyesi il mülki sınırlarına kadar yeterli düzeyde hizmet götürmektedir.” Düşüncesine katılımcıların 335’i (%33,5) kesinlikle katılmadığını, 218’i (%21,8) katılmadığını, 168’i (%16,8) orta düzeyde katıldığını, 102’si (%10,2) katıldığını belirtirken
177’si (%17,7) ise kesinlikle katıldığını belirtmiştir. katılımcıların düşüncelerinin aritmetik ortalamalarına bakıldığında; aritmetik ortalamanın 2,57 olduğu ve katılımcıların çoğunluğunun büyükşehir belediyesinin il mülki sınırlarına kadar hizmet götürme noktasında yeterli olmadığı görüşündedir.

“6360 sayılı yasa sonrası su ve kanalizasyon gibi alt yapı yatırım ve hizmetlerinde iyileşme olduğunu düşünüyorum.” Düşüncesine katılımcıların 153’ü (%15,3) kesinlikle katılmadığını, 122’si (%12,2) katılmadığını, 286’sı (%28,6) orta düzeyde katıldığını, 202’si
(%20,2) katıldığını belirtirken 237’si (%23,7) ise kesinlikle katıldığını belirtmiştir. katılımcıların düşüncelerinin aritmetik ortalamalarına bakıldığında; aritmetik ortalamanın
3,25 olduğu ve katılımcıların çoğunluğunun 6360 sayılı yasa sonrası kentlerindeki su ve
kanalizasyon gibi alt yapı yatırım ve hizmetlerinde iyileşme olduğu düşüncesinin hâkim
olduğu görülmektedir.

“6360 sayılı yasa sonrası kentimde katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışı benimsenmiştir.” Düşüncesine katılımcıların 243’ü (%24,3) kesinlikle katılmadığını, 123’ü (%12,3)
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katılmadığını, 114’ü (%11,4) orta düzeyde katıldığını, 21’i (%2,1) katıldığını belirtirken
499’u (%49,9) ise kesinlikle katıldığını belirtmiştir. Katılımcıların düşüncelerinin aritmetik ortalamalarına bakıldığında; ortalamanın 3,41 olduğu ve katılımcıların çoğunluğunun
yaşadığı kentte şeffaf bir yönetim anlayışının benimsendiği görüşünün hâkim olduğu görülmektedir.

“BŞBY’e geçiş sonrası yaşadığım kentin kırsal kesimlerinde yol, su ve kanalizasyon faaliyetlerine yönelik yatırım, bakım ve onarım hizmetleri arttı.” Düşüncesine katılımcıların
242’si (%24,2) kesinlikle katılmadığını, 232’si (%23,2) katılmadığını, 220’si (%22,0) orta
düzeyde katıldığını, 123’ü (%12,3) katıldığını belirtirken 183’ü (%18,3) ise kesinlikle katıldığını belirtmiştir. Katılımcıların düşüncelerinin aritmetik ortalamalarına bakıldığında;  
aritmetik ortalamanın 2,77 olduğu ve katılımcıların çoğunluğunun BŞBY’e geçiş sonrası
kentlerinin kırsal kesimlerinde yol, su ve kanalizasyon faaliyetlerine yönelik yatırım, bakım ve onarım faaliyetlerinin yeterli düzeyde olmadığı görüşündedir.

“BŞBY’e geçiş sonrası yaşadığım kentte yol bakım ve onarım faaliyetlerinin arttığını
düşünüyorum.” Düşüncesine katılımcıların 118’i (%11,8) kesinlikle katılmadığını, 131’i
(%13,1) katılmadığını, 244’ü (%24,4) orta düzeyde katıldığını, 205’i (%20,5) katıldığını
belirtirken 302’si (%30,2) ise kesinlikle katıldığını belirtmiştir. Katılımcıların düşüncelerinin aritmetik ortalamalarına bakıldığında;  aritmetik ortalamanın 3,44 olduğu ve katılımcıların çoğunluğunun BŞBY’e geçiş sonrası kentlerinin büyükşehir belediyesi olması
sonrası kentlerindeki yol, bakım ve onarım faaliyetlerinin arttığı görüşünün hâkim olduğu
görülmektedir.

“BŞBY’e geçiş sonrası yaşadığım kentteki ulaşım hizmetlerinde iyileşme olduğunu
düşünüyorum.” Düşüncesine katılımcıların 116’sı (%11,6) kesinlikle katılmadığını, 104’ü
(%10,4) katılmadığını, 203’ü (%20,3) orta düzeyde katıldığını, 229’u (%22,9) katıldığını
belirtirken 348’u (%34,8) ise kesinlikle katıldığını belirtmiştir. Katılımcıların düşüncelerinin aritmetik ortalamalarına bakıldığında; aritmetik ortalamanın 3,59 olduğu ve katılımcıların çoğunluğunun yaşadığı kentteki ulaşım hizmetlerinde iyileşme olduğu görüşünün
hâkim olduğu görülmektedir.

“Genel olarak büyükşehir belediyesinin yönetiminden memnunum.” Düşüncesine katılımcıların 228’i (%22,8) kesinlikle katılmadığını, 166’sı (%16,6) katılmadığını, 232’si
(%23,2) orta düzeyde katıldığını, 158’i (%15,8) katıldığını belirtirken 216’u (%21,6) ise
kesinlikle katıldığını belirtmiştir. Katılımcıların düşüncelerinin aritmetik ortalamasına
bakıldığında, aritmetik ortalamanın 2,97 olduğu ve katılımcıların çoğunluğunun yaşadığı
kentteki büyükşehir belediye yönetiminden genel anlamda kısmen memnun olmadığını
söyleyebiliriz.
Değişken

Mesleğiniz?

Memur

Yönetsel

İşçi

N

X

S.S

229

3,3785

1,18033

188

3,4096

1,13685

Esnaf

212

Çiftçi

113

Diğer

258

3,2327
3,0413
3,4057

1,19475
1,03905
1,09589

F

P

2,810

,025*

Tablo 7. Mesleklerine Göre Katılımcıların BŞBY’e Geçiş Sonrası Düşüncelerine İlişkin ANOVA
Testi Sonuçları
*p<0,05
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Tablo 7’de katılımcıların BŞBY’e geçiş sonrası düşünceleri ile mesleklerinin karşılaştırılmasına ilişkin ANOVA testi sonuçlarına bakıldığında; ölçek genelinde mesleği memur
olan 229 katılımcı, işçi olan 212 katılımcı, esnaf olan 188 katılımcı, çiftçi olan 113 katılımcı, diğer meslek gruplarında yer alan 258 katılımcının bulunduğu, Yönetsel boyutta,
p değerinin 0,025 olduğu ve p<0,05 olduğundan istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
olduğu görülmektedir. Aritmetik ortalamalarına bakıldığında; mesleği memur olan katılımcıların 3,3785, mesleği işçi olan katılımcıların 3,2327, mesleği esnaf olan katılımcıların
3,4096, mesleği çiftçi olan katılımcıların 3,0413, diğer meslek grubunda olan katılımcıların 3,4057 olduğu görülmektedir.
Değişken

Öğrenim Durumu
Okuryazar değil
Okuryazar
İlköğretim
Lise

Yönetsel

Yüksekokul 2 yıllık
Yüksekokul 4 yıllık
Yüksek lisans
Doktora

N

X

S.S.

37

2,8829

1,16592

3,3183

1,04086

113

2,9971

259

3,3565

199
144
191
47
10

3,5787
3,4031
3,2411
2,9667

F

P

3,528

,001*

1,10149
1,14698
1,04817
1,19051
1,34362
1,65887

Tablo 8. Öğrenim Durumlarına Göre Katılımcıların BŞBY’e Geçiş Sonrası Düşüncelerine İlişkin
ANOVA Testi Sonuçları
*p<0,05

Tablo 8’de katılımcıların BŞBY’e geçiş sonrası düşünceleri ile öğrenim durumlarının karşılaştırılmasına ilişkin ANOVA testi sonuçlarına bakıldığında; Yönetsel boyutta
p değerinin 0,001 olduğu ve p<0,05 olduğundan istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
olduğu görülmektedir. Aritmetik ortalamalarına bakıldığında; okur-yazar olmayan katılımcıların 2,8829, okur-yazar olan katılımcıların 2,9971, ilköğretim mezunu olan katılımcıların 3,3183, lise mezunu olan katılımcıların 3,3565, 2 yıllık yüksekokul mezunu olan
katılımcıların 3,5787, 4 yıllık yüksekokul mezunu olan katılımcıların 3,4031, yüksek lisans mezunu olan katılımcıların 3,2411, doktora mezunu olan katılımcıların 2,9667 olduğu görülmektedir.
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Değişken

Büyükşehir
Belediyesi olan
ilinizde ne kadar
zamandan beri
ikamet etmektesiniz?
0-5
6-10

Yönetsel

11-15
16-20
21 ve yukarı

N

X

S.S.

148

3,3491

1,02452

128

3,0078

1,11732

3,4170

1,17807

106

3,2107

180

3,3593

438

1,11775
1,14794

F

P

3,532

,007*

Tablo 9. İkamet Sürelerine Göre Katılımcıların BŞBY›e Geçiş Sonrası Düşüncelerine İlişkin
ANOVA Testi Sonuçları
*p<0,05

Tabloda katılımcıların BŞBY’e geçiş sonrası düşünceleri ile illerindeki ikamet sürelerinin karşılaştırılmasına ilişkin ANOVA testi sonuçlarına baktığımızda; yönetsel boyutta
p değerinin 0,007 olduğu ve p<0,05 olduğundan istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
olduğu görülmektedir. Aritmetik ortalamalarına baktığımızda; 0-5 yıl arası ikamet eden
katılımcıların 3,3491, 6-10 yıl arası ikamet eden katılımcıların 3,2107, 11-15 yıl arası
ikamet eden katılımcıların 3,0078, 16-20 yıl arası ikamet eden katılımcıların 3,3593, 21
yıl ve yukarı süre ikamet eden katılımcıların 3,4170 olduğu görülmektedir.
Değişken

Yönetsel

İkamet ettiğiniz yer
hakkında bilgi verir
misiniz?

N

X

S.S.

Büyükşehir belediyesi
merkez ilçesinden

495

3,4566

1,18407

Büyükşehir belediye
ilçesinden

Büyükşehir ilçesine
bağlı eskiden köy olan
mahallede

224

3,2009

1,12401

281

3,1827

1,05665

F

P

6,857

,001*

Tablo 10. İkamet Yerlerine Göre Katılımcıların BŞBY›e Geçiş Sonrası Düşüncelerine İlişkin
ANOVA Testi Sonuçları
*p<0,01

Tablo 10’da katılımcıların BŞBY’e geçiş sonrası düşünceleri ile illerindeki ikamet ettikleri yerlerin karşılaştırılmasına ilişkin ANOVA testi sonuçlarına bakıldığında; ölçek genelinde büyükşehir belediyesi merkez ilçesinden 495 katılımcı, büyükşehir belediye ilçesinden 224 katılımcı, büyükşehir ilçesine bağlı eskiden köy olan mahallede ikamet eden 281
katılımcının bulunduğu, p değerinin 0,011 olduğu ve p<0,05 olduğundan istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Verilen bilgiler ışığında illerinin büyükşehir olmasından tüm alanlarda ikamet eden katılımcıların memnun olduğu görülmektedir.
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İlinizin Büyükşehir Belediye
Olmasından Mutlu musunuz?
Malatya
Anket İli

Van
Hatay
Manisa

F
%
F

Evet

Hayır

Toplam

106

59

165

92

230

35,8

60,0

40,0

100

59,1

40,9

100

80,4%

19,6

138

%
F

195

%
F

221

%

100

64,2

X2= 36,220 P= 0,000*

135
54

330
275

100

Tablo 11. Katılımcıların, Anket İli ile İllerinin Büyükşehir Belediyesi Olmasından Mutlu Olup
Olmadığı Durumlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Ki-Kare Testi Sonuçları (n=1000)
*p<0,01

Tablo 11’deki Ki-kare testi sonuçlarına geçmeden önce Ki-Kare testinin tanımını
yapmak gerekir. Ki-Kare Testi; Nitel (sayısal olmayan) iki değişken arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığının tespitine yönelik yapılan teste ki-kare testi adı
verilir (Karagöz, 2015: 264). Ki-kare “X2” olarak gösterilir. X2 testi ile hem ilişkilerin tespit
edilmesi hem de değişkenler arasındaki anlamlı farklılıkların bulunup bulunmadığı belirlenir (Altunışık ve vd. 2010: 215). Ki kare P (Pearson) değerine ilişkin anlamlılık düzeyi
0,05’ten küçük olması durumunda iki değişken arasında anlamlı bir fark vardır (Altunışık
ve vd. 2010: 219). Aksi durumda ise anlamlı bir farklılık yoktur.   

Yukarıda verilen bilgiler ışığında tablo 11 yorumlandığında; katılımcıların illerinin büyükşehir belediyesi olmasından mutlu olup olmadığının karşılaştırılmasına ilişkin ki-kare
testi sonucunda anket ili Malatya olan katılımcıların 106’sı (%64,2) illerinin büyükşehir
belediyesi olmasından mutlu 59’u (%35,8) ise mutlu değildir. Anket ili Van olan katılımcıların 138’i (%60) illerinin büyükşehir belediyesi olmasından mutlu 92’si (%40) ise mutlu
değildir. Anket ili Hatay olan katılımcıların 195’i (%59,1) illerinin büyükşehir belediyesi
olmasından mutlu 135’i (%40,9) ise mutlu değildir. Anket ili Manisa olan katılımcıların
221’i (%80,4) illerinin büyükşehir belediyesi olmasından mutlu, 54’ü (%19,6) ise mutlu
değildir. P değerine baktığımızda 0,000 olduğu ve p<0,05 olduğundan aralarında anlamlı
bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Manisa ilinde yaşayan katılımcıların diğer katılımcılara
göre illerinin büyükşehir belediyesi olmasından daha fazla mutlu olduğu görülmektedir.
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İlinizin Büyükşehir
Belediye Olmasından
Mutlu musunuz?

F

18-25

%
F

26-30
Yaşınız?

%
F

31-35

%
F

36-40

%
F

41-45

%

46 ve yukarısı

F
%

Evet

Hayır

165

51

76,4

23,6

62,3

37,7

66,1

33,9

61,2

38,8

60,0

40,0

65,6

34,4

147

113
74
75
86

X = 15,116 P=0,010*
2

Toplam
216
100

89

236

58

171

47

121

50
45

100

100
100
125
100
131
100

Tablo 12. Katılımcıların, Yaşları ile İllerinin Büyükşehir Belediyesi Olmasından Mutlu Olup
Olmadığı Durumlarının İlişkin Ki-kare Testi Sonuçları (n=1000)
*p<0,05

Tablo 12’de, katılımcıların yaşları ile illerinin büyükşehir belediyesi olmasından mutlu olup olmadığı durumlarının karşılaştırılmasına ilişkin ki-kare testi sonucuna baktığımızda; yaşı 18-25 arası olan katılımcıların 165’i (%76,4) illerinin büyükşehir belediyesi
olmasından mutlu olduğunu belirtirken, 51’i (%23,6) mutlu olmadığını belirtmiştir. Yaşı
26-30 arası olan katılımcıların 147’si (%62,3) illerinin büyükşehir belediyesi olmasından
mutlu olduğunu belirtirken, 89’u (%37,7) mutlu olmadığını belirtmiştir. Yaşı 31-35 arası
olan katılımcıların 113’ü (%66,1) illerinin büyükşehir belediyesi olmasından mutlu olduğunu belirtirken, 58’i (%33,9) mutlu olmadığını belirtmiştir. Yaşı 36-40 arası olan katılımcıların 74’ü (%61,2) illerinin büyükşehir belediyesi olmasından mutlu olduğunu belirtirken, 47’si (%38,8) mutlu olmadığını belirtmiştir. Yaşı 41-45 arası olan katılımcıların
75’i (%60,0) illerinin büyükşehir belediyesi olmasından mutlu olduğunu belirtirken, 50’si
(%40,0) mutlu olmadığını belirtmiştir. Yaşı 46 ve yukarı olan katılımcıların 86’sı (%65,6)
illerinin büyükşehir belediyesi olmasından mutlu olduğunu belirtirken, 45’i (%34,4) mutlu olmadığını belirtmiştir. P değerine baktığımızda, 0,010 olduğu ve p<0,05 olduğundan
aralarında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. 18-25 yaş aralığında olan katılımcıların diğer yaş grubundaki katılımcılara göre illerinin büyükşehir belediyesi olmasından
daha fazla mutlu olduğu görülmektedir.
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İlinizin Büyükşehir Belediyesi
olması ile yaşamınızda herhangi
bir farklılık oldu mu?
F

Malatya
Anket İli

%
F

Van

%
F

Hatay

%
F

Manisa

%

X2= 57,374 P=0,000*

Evet
Olumlu

Evet
Olumsuz

Hayır

70

50

45

42,4

30,3

27,3

50,0

26,5

23,5

30,0

34,2

35,8

59,6

20,0

20,4

115
99

164

61

113
55

54

118
56

Tablo 13. Katılımcıların, Anket İlleri ile İllerinin Büyükşehir Belediyesi Olması ile Yaşamlarında Herhangi Bir Farklılık Olup Olmadığı Durumlarına İlişkin Ki-kare Testi Sonuçları (n=1000)
*p<0,01

Tablo 13 incelendiğinde; katılımcıların anket illeri ile illerinin büyükşehir belediyesi
olması ile yaşamlarında herhangi bir farklılık olup olmadığı durumlarına ilişkin ki-kare
testi sonucuna bakıldığında; anket ili Malatya olan katılımcıların 70’i (%42,4) illerinin büyükşehir belediyesi olması ile yaşamlarında olumlu yönde farklılık olduğunu, katılımcıların 50’si (%30,3) illerinin büyükşehir belediyesi olması ile yaşamlarında olumsuz yönde
farklılık olduğunu belirtirken, katılımcıların 45’i (%27,3) ise yaşamlarında herhangi bir
farklılık olmadığını belirtmiştir.
Anket ili Van olan katılımcıların 115’i (%50,0) illerinin büyükşehir belediyesi olması
ile yaşamlarında olumlu yönde farklılık olduğunu, katılımcıların 61’i (%26,5) illerinin büyükşehir belediyesi olması ile yaşamlarında olumsuz yönde farklılık olduğunu belirtirken,
katılımcıların 54’ü (%23,5) yaşamlarında herhangi bir farklılık olmadığını belirtmiştir.
Anket ili Hatay olan katılımcıların 99’u (%30,0) illerinin büyükşehir belediyesi olması
ile yaşamlarında olumlu yönde farklılık olduğunu, katılımcıların 113’ü (%34,2) illerinin
büyükşehir belediyesi olması ile yaşamlarında olumsuz yönde farklılık olduğunu belirtirken, katılımcıların 118’i (%35,8) yaşamlarında herhangi bir farklılık olmadığını belirtmiştir.

Anket ili Manisa olan katılımcıların 164’ü (%59,6) illerinin büyükşehir belediyesi
olması ile yaşamlarında olumlu yönde farklılık olduğunu, katılımcıların 55’i (%20,0) illerinin büyükşehir belediyesi olması ile yaşamlarında olumsuz yönde farklılık olduğunu
belirtirken, katılımcıların 56’sı (%20,4) yaşamlarında herhangi bir farklılık olmadığını
belirtmiştir.

P değerine bakıldığında, 0,000 olduğu ve p<0,05 olduğundan aralarında anlamlı bir
ilişkinin olduğu görülmektedir. Manisa ilinde yaşayan katılımcının diğer illere göre illerinin büyükşehir olmasında yaşamlarında olumlu yönde farklılık olduğunu belirtirken, Hatay ilinde yaşayan katılımcıların illerinin büyükşehir belediyesi olması ile olumsuz yönde
farklılık olduğu görüşünün diğer illere göre daha fazla olduğu söylenebilir.
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SONUÇ

Dünyada büyükşehirlerin yönetimine yönelik arayışlar devam ederken Türkiye’deki
büyükşehir belediyeleri de etkin ve verimli bir yönetim için yapısal dönüşümler sürekliliğini korumaktadır. 1950’li yıllardan itibaren devam eden yapısal değişim sürecinde
büyükşehir alanında yapılan en güncel düzenleme 2012 tarih ve 6360 sayılı yasadır. Yasa
ile özellikle 5216 sayılı büyükşehir belediye yasasında önemli revizeler ve değişiklikler
gerçekleştirilmiştir. Yapılan düzenlemeler ile yerel halka etkin ve verimli hizmet sunularak halkın müşterek ihtiyaçlarının maksimum düzeyde karşılanması amaçlanmıştır.
Ancak her düzenlemenin yapım aşamasındaki düşünsel amaç ile uygulama sonrasındaki
sonucu farklılaşabilmektedir. 6360 sayılı yasa ile 14 yeni büyükşehir belediyesi kurulmuş
ve Türkiye’de yer alan büyükşehir belediyelerine önemli düzeyde yetki ve sorumluluk
yüklemiştir.
Çalışmada; 6360 sayılı yasa ile uygulamaya konulan yeni büyükşehir modelinin yerel
halk üzerindeki yönetimsel anlamdaki yansımaları anket yöntemi ile belirtilen beş boyutta ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucu elde edilen bulgular incelendiğinde;

Yönetsel anlamda, köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak mahalleye dönüştürülmesi
konusunda da yerel halkın memnun olmadıkları görülmektedir. Nitekim buna yönelik
yapılmış olan çalışmalarda da bunu görmek mümkündür. Bulut ve Kara (2015: 280)
tarafından Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan köyden mahalleye
dönüşen yerleşim alanlarında yaşayan halka yönelik yapılan anket çalışması sonucunda
köylerin kapatılmış olmasından, burada yaşayan halkın memnun olmadıkları sonucu,
çalışmamızın bu kısmında elde edilen bulguları destekler niteliktedir. Büyükşehir
belediyelerinin şeffaf bir yönetim anlayışını benimseyerek çalıştığı, kentteki ulaşımın
koordinasyonlu olarak yapıldığı, hizmetlerin dengeli olarak dağıtılmaya çalışıldığı ve
genel olarak büyükşehir belediye yönetiminde halkın memnun olduğu yeni modelin
yönetimsel anlamda olumlu yansımalarının olduğu bulgularına ulaşılmış olmasının yanında; büyükşehir belediyesinin il mülki sınırlarına kadar hizmet götürme noktasında yetersiz kalması, büyükşehir belediyesi merkez ilçelerinde yol, su ve kanalizasyon hizmetlerinin yeterli düzeyde olduğu ancak kırsal kesimde yaşayan insanların yol, su ve kanalizasyon hizmetlerinden yeterli düzeyde faydalanamaması gibi sorunlar yönetsel anlamda
halkın memnuniyetine gölge düşürmektedir.  

Sonuç olarak; 6360 sayılı yasa ile getirilen yeni modelin yönetsel boyutta yerel halk
üzerindeki yansımasının genel olarak olumlu ancak büyükşehir belediyelerinin kırsal kesimde yaşayan insanlara hizmet götürme noktasında yeni politikaların geliştirilmesi de
elzemdir. Şunu da belirtmek gerekir ki: 6360 sayılı yasa ile getirilen büyükşehir belediyesi
modelinin yönetimsel alanda memnun edici olması ile gelecek yıllarda STK’ların ve akademisyenlerin yer aldığı kurullar oluşturularak, onların görüşleri doğrultusunda kararlar
alınması, yerel halkın ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması noktasında bahsedilen olumsuz
yansımaların da olumlu yöne dönüşeceği inancındayız. Son olarak, Manisa Büyükşehir
Belediyesinde olduğu gibi tüm büyükşehir belediyelerinde kırsal kesimde yaşayan halka
daha iyi hizmet sunulabilmek adına kırsal hizmetler dairesi başkanlığının kurulması gerektiği düşünülmektedir.
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Türkiye’de en fazla istihdam yaratan sektörlerden birisi olan gayrimenkul sektörü,
tamamlayıcısı niteliğindeki konut sektörüyle birlikte özellikle barınma ihtiyacının giderilmesine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle yarattığı katma değer de dikkate alındığında
gayrimenkul sektörü ekonomiler açısından önemli bir yere sahiptir. Günümüzde bu sektör yatırım aracı olarak da dikkate alınmaktadır.

Gayrimenkul sektörü Türkiye’de son yıllarda hızlı bir büyüme ve gelişme trendi yakalamıştır. Bu süreç hem konut, hem de ticari gayrimenkul alanlarında daha net bir şekilde
izlenmektedir. Bir yandan daha yaşanılabilir şehirlerin yaratılması ihtiyacı, diğer yandan
sürdürülebilir ve kaliteli yaşam alanlarına duyulan gereksinim, gayrimenkul sektörünün
hem niceliksel hem de niteliksel olarak ilerlemesini zorunlu kılmaktadır. Özellikle son
yıllarda inşaat sektörüne yapılan yoğun yatırımlar ve önemli hukuki düzenlemelerin de
etkisiyle sadece İstanbul-Ankara-İzmir gibi büyük şehirlerde değil, Anadolu’nun önde gelen birçok şehrinde de hızlı ilerlemenin etkileri göze çarpmaktadır. Aynı zamanda inşaat
sektörü 2017 yılında 2.098 bin kişiye istihdam oluşturmuştur. Gayrimenkul sektöründe
önemli bir yere sahip olan konut sektöründe yerli alıcıların yanında yabancılar tarafından
da tercih edilmektedir. TÜİK (2019) (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre 2018 yılında yabancılara satılan konut sayısı 39.663’dür.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de gayrimenkul sektöründeki gelişmelerinin makroekonomik göstergelere etkisinin analiz edilmesidir. Çalışma 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümde gayrimenkul sektörünü hakkında, ikinci bölümde ise Türkiye gayrimenkul sektörü hakkında bilgi verilecektir. Son bölümde ise gayrimenkul sektörünün makroekonomik göstergelere etkisi incelenecektir.

2. GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ

Literatürde bulunduğu yerden taşınması mümkün olmayan, arazi ve bu araziye inşa
edilmiş her türlü taşınmaz gayrimenkul olarak tanımlanabilmektedir. Bu tanıma bina,
arsa, arazi ve tarla gibi örnekler verilebilmektedir. Gayrimenkul kavramı, geliştirilmiş ve
geliştirilmemiş gayrimenkul olmak üzere iki başlık altında ele alınabilmektedir. Geliştirilmemiş gayrimenkul, sadece arazi olarak kullanılan üzerine herhangi bir yapılanma bulunmayan toprak parçası olarak tanımlanırken, geliştirilmiş gayrimenkul, araziye inşa edilen
herhangi bir yapının varlığını ifade etmektedir (Yılmaz, 2006: 4).
Türk Dil Kurumuna göre emlak, ev, arazi, bağ, tarla, otlak, gibi taşınması mümkün olmayan mallar olarak tanımlanmaktadır. Yani emlak, arazi ve arazi üzerindeki yapılanmayı
ifade eder. Bu doğrultuda günümüzde emlak kavramı gayrimenkul kavramının bir karşılığı olarak da kullanılmaktadır (Acar, 2010: 38).

Gayrimenkul kavramıyla yakından ilişkili olan arazi, konut tanımlamalarının yapılmasında da fayda vardır. Bu bağlamda sınırları belli yeryüzü parçası arazi olarak adlandırılmaktadır. Arazinin içerisindeki kaynak, gölcük, ağaç gibi şeyler de yine arazi kavramının
içerisinde ela alınmaktadır (Doğrul, 2011: 16-17).  Konut kavramı ise insanların temel
ihtiyaçlarını, özellikle de barınmayı sağlıklı ve güvenli bir biçimde sağlayan, ortam ve fiziksel büyüklüğü ifade etmektedir (Uğur ve Özdemir, 2010: 311). Konutlar yatırım karlılık
oranlarının yüksek olmasının yanında toplumsal olarak aidiyet, mahremiyet, ailevi birliktelik gibi özellikleri içinde taşımaktadır. Gayrimenkul kavramının bir açılımı olan arsa
ise kamu mülkü sınırları kapsamında sadece konut inşa edilebilen, belediyelerin imar
planına uygun ve kişiler arasında aynı oranda paylaşılabilme imkânı sağlayabilen toprak
parçasıdır (Deniz ve Demir, 2017: 215-216).
Gayrimenkul piyasası arazi ve talep denge koşuluna göre hareket etmekte ve arz edenlerle talep edenler karşı karşıya gelmektedir. Gayrimenkul piyasasının %80’ini konut piya-
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sası oluşturmakta ve gayrimenkule yapılan yatırım piyasadaki nakit akışını sağlamaktadır
(Turan, 2017: 25). Bu kapsamda son yıllarda gelişen sektörler arsında gayrimenkul sektörü de yer almaktadır. Burada, karlılık oranlarının artmasına bağlı olarak gayrimenkul
sektörünün yatırım getiren bir araç olarak görülmesinin önemli etkisi bulunmaktadır.
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Teknik
özellikler, gerekli uzmanlıklara ve niteliklerine göre gayrimenkullerin sınıflandırılŞekilͲϭ͗Gayrimenkullerin Sınıflandırılması
ması Şekil-1’deki gibidir.
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 ƌǌǀĞƚĂůĞƉƉŝǇĂƐĂĚĂŬi değişmelere gecikmeli olarak uyum sağlamaktadır.
•
Gayrimenkul piyasasında arazi parsellerinin hiçbiri fiziksel olarak birbirine eşit değildir.
Gayrimenkul piyasasına girmek veya piyasada kalmak zaman gerektirir. Talebin değişken
olması bezen arz fazlası ve düşük fiyat riski yaratabilir.
 'ĂǇƌŝŵĞŶŬƵůƵzun vadeli yatırım aracı olması sebebiyle pazarlaması daha zor olabilir.
Gayrimenkul çok yaygın kullanılan bir yatırım aracıdır. Gayrimenkul yatırımları, tasarruf oranlarını,
enflasyonu, emek piyasalarını, faiz oranlarını etkimeleri nedeniyle ekonomik performansı
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•

Fiyatlar düşük değildir ve ani olarak değişebilir. Ayrıca alıcı ve satıcılar fiyatı etkileyebilir.

•

Çoğu insanın gayrimenkul alıp satmadığı için piyasada herkes tam bilgiye sahip olmayabilir.

•
•
•
•

Gayrimenkul piyasaları kendi kendilerini düzenleyebilen bir piyasa değildir. Bu yüzden özel ve kamu kısıtlamaları vardır.
Arz ve talep piyasadaki değişmelere gecikmeli olarak uyum sağlamaktadır.

Gayrimenkul piyasasına girmek veya piyasada kalmak zaman gerektirir. Talebin değişken olması bezen arz fazlası ve düşük fiyat riski yaratabilir.
Gayrimenkul uzun vadeli yatırım aracı olması sebebiyle pazarlaması daha zor olabilir.

Gayrimenkul çok yaygın kullanılan bir yatırım aracıdır. Gayrimenkul yatırımları, tasarruf oranlarını, enflasyonu, emek piyasalarını, faiz oranlarını etkimeleri nedeniyle ekonomik performansı etkilemektedirler. Gayrimenkul yatırımları içerisinde, barınmanın temel
ihtiyaçlardan biri olması nedeniyle en büyük payı konutlar almaktadır (kalender, 2013:
etkilemektedirler. Gayrimenkul yatırımları içerisinde, barınmanın temel ihtiyaçlardan biri olması
26-27).
nedeniyle en büyük payı konutlar almaktadır (Kalender, 2013: 26ͲϮϳͿ͘
Uzun vadede maksimum kar, minimum risk sebebiyle gayrimenkul, sağlam bir yatıUzun vadede maksimum kar, minimum risk sebebiyle gayrimenkul, sağlam bir yatırım aracı olarak
rım
aracı olarakDiğer
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yatırımlarının
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daha
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kıyasla daha
çokdaha
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muafiyeti
sağlaması,
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ortamda
getirisinin
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sağlaması daha
gibi nedenlerden
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yatırımgibi
aracı
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ortamda
fazla getirisinin
nakitdaha
getiri
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nedenlerden
dolayı gay;ŵĐĂ͕ϮϬϭϲ͗ϯϭͿ͘
rimenkul
daha sağlam yatırım aracı olarak görülmektedir (Amca, 2016: 31).
Avrupa’da gayrimenkul yatırımlarının sektörlere göre dağılımı ŞekilͲ2’de yer almaktadır.
Avrupa’da
gayrimenkul yatırımlarının sektörlere göre dağılımı Şekil-2’de yer almak

tadır.
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Şekil 2. Avrupa’da Gayrimenkul Yatırımları
ŞekilͲ2’ye göre Avrupa’da gayrimenkul yatırımları en çok perakende ve ofis alanlarında yapılmaktadır.
Kaynak:
Pirgaip,
Bu yatırımların payı %33 düzeylerindedir.
ƵŶƵ
ϭϰ ŝůĞ2016:
ŬŽŶƵƚ29.
ǀĞ %9 ile endüstriyel gayrimenkul
yatırımları %ϵŝůĞƚĂŬŝƉĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

Şekil 2’ye göre Avrupa’da gayrimenkul yatırımları en çok perakende ve ofis alanlarınϮ͘Ϯ͘'ĂǇƌŝŵĞŶŬƵůSektöründe
Küreselleşme
ve Markalaşma
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Acentelik sistemiyle gelen ve yerel bankaları da satın alan işletmeler Türkiye gayrimenkul sektöründe
küreselleşme her
sektörde kendini gösterdiği gibi gayrimenkul sektöründe de kendini
ĂŬƚŝĨŚĂůĞgelmişlerdir
(Sözer͕ϮϬϭϲ͗ϰϴͿ͘
göstermiştir.
İşletmeler
tek pazar
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gelmesiyle
yerdeimajını
faaliyet
gösterRekabetçi piyasada
markanındünyanın
reklamını yapması
oldukça
önemlidir.
Reklam,her
markanın
yapmak
meye
başlamıştır. Bu
nedenle
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sektörüne
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olaylar rahatlıkla
veya güçlendirmekte
önemli
bir faktördür.
Reklamla
marka,
diğer ürünlerden
ayırt edicidünya
özelliği ekonoolur
ve piyasada ürüne güveni sağlar. Ancak markanın gerekliliklerini yerine getiremeyen işletmeler
markalaşamamış demektir. 'ĂǇƌŝŵĞŶŬƵů ƐĞŬtöründe uluslararası firmaları kadar başarıya ulaşmış
Türk firmaları da vardır. Burada firmaların önem vermesi gereken konu işletmenin diğer firmalara
nazaran faklı özelliklerine odaklanmalarıdır. Bunu başaran firmalar ƌĂŬŝƉůĞƌŝ arasından farklılaşıp
başarılı olacaktır(Çengel, 2006: 129).
Ϯ͘ϯ. Gayrimenkul DeğerlemeǀĞ'ayrimenkul Yatırım Ortakları
Gayrimenkulün değerini ölçmek amacıyla, gayrimenkule ilişkin fayda, çevre, nitelik gibi faktörlerin,
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milerini etkileyebilmektedir. Acentelik sistemiyle gelen ve yerel bankaları da satın alan
işletmeler Türkiye gayrimenkul sektöründe aktif hale gelmişlerdir (Sözer, 2016: 48).

Rekabetçi piyasada markanın reklamını yapması oldukça önemlidir. Reklam, markanın imajını yapmak veya güçlendirmekte önemli bir faktördür. Reklamla marka, diğer
ürünlerden ayırt edici özelliği olur ve piyasada ürüne güveni sağlar. Ancak markanın gerekliliklerini yerine getiremeyen işletmeler markalaşamamış demektir. Gayrimenkul sektöründe uluslararası firmaları kadar başarıya ulaşmış Türk firmaları da vardır. Burada firmaların önem vermesi gereken konu işletmenin diğer firmalara nazaran faklı özelliklerine
odaklanmalarıdır. Bunu başaran firmalar rakipleri arasından farklılaşıp başarılı olacaktır
(Çengel, 2006: 129).

2.3. Gayrimenkul Değerleme ve Gayrimenkul Yatırım Ortakları

Gayrimenkulün değerini ölçmek amacıyla, gayrimenkule ilişkin fayda, çevre, nitelik
gibi faktörlerin, tamamıyla tarafsız olarak değerlendirme işleminin yapılması gayrimenkul değerleme adlandırılmaktadır. Gayrimenkul değerleme, çok geniş bir bilgi birikimi,
eğitim ve tecrübe gerektirmektedir. Ayrıca iktisat mimarlık, harita, inşaat gibi alanlarda
bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir (Büyükkaracığan vd., 2017: 79).

Gayrimenkul değerini belirlemek için birçok yöntem olsa da, emsal karşılaştırma yöntemi, gelir yöntemi ve maliyet yöntemi en çok bilinen yöntemlerdir. Emsal karşılaştırma
yöntemi, yeni satılmış gayrimenkul fiyatı ile başka bir gayrimenkulün karşılaştırılması
esasına dayanmaktadır. Maliyet yöntemi, karşılaştırma mümkün olmayan durumlarda değerleme yapılacak gayrimenkulün tamamen aynısının yapıldığı varsayılmaktadır. Böylece
taşınmazın maliyeti tahmin edilmektedir. Gelir yöntemi ise, taşınmazın gelecekteki beklenen faydasına göre belirlendiği beklentiler ilkesine dayanmaktadır.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), kanun ve tebliğlerle belirlenen kurallar dahilinde gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı haklar, gayrimenkul projeleri, altyapı yatırım
ve hizmetleri, sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını
ihraç etmek üzere kurulan sermaye piyasası kurumudur. Bu ortaklığın amacı, getiri oranı
yüksek gayrimenkullere ve gayrimenkule dayalı projelere yatırım yapılmasını ve portföydeki gayrimenkullerden kira geliri ve gayrimenkul alım-satım kazancı elde etmektir (Kiraz, 2018: 1). Türkiye’deki GYOlar Tablo-1’de gösterilmiştir.
AFKEN
GYO

EMLAK
KONUT GYO

ÖZAK
GYO

TORUNLAR
GYO

AKİŞ
GYO

HALK
GYO

AKMERKEZ
GYO

İDEALİST
GYO

ÖZDERİCİ PANORA
GYO
GYO

TSKB
GYO

VAKIF
GYO

ALARKO
ATA GYO
GYO

İŞ GYO

PEKER
GYO

YEŞİL
GYO

KİLER
GYO

PERA
GYO

YENİ
GİMAT GYO

ATAKULE
GYO

KÖRFEZ
GYO

REYSAŞ
GYO

YAPI KREDİ
KORAY GYO

AVRASYA Deniz
GYO
GYO

MARTI
GYO

SAF
GYO

Mistral
GYO

Servet
GYO

Doğuş
GYO

Nurol
GYO

Sinpaş
GYO

Tablo 1. Türkiye’de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Kaynak: GYODER, 2019.

Tablo-1’de de görüldüğü üzere Türkiye’de 33 tane GYO faaliyet göstermektedir.

Gayrimenkul sektörünün gelişiminde GYO’ların önemli bir faydaları bulunmaktadır.
Söz konusu faydalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir (Bayraktaroğlu, 2013):
•

Negatif sermaye riskini ortadan kaldırarak düşük riskli gayrimenkul yatırım imkanı
sağlar.

•
•
•

•

•
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Borsadan anlık yatırım imkanı sağlar.

Halka açıktır bu yüzden sürekli ve uzun süreli gelir akışı sağlar.

Küçük yatırımcı için minimum maliyetle çok büyük yatırımlardan pay almalarını sağlar.

Borsa şirketleri olması dolayısı ile şeffaflık ve kurumsal yönetimle kayıt dışılığı önler.

Sürekli bir gelir akışı sağlamaları nedeniyle emeklilik fonları için ek bir yatırım alanıdır.

3. TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ

Türkiye’de özellikle sermaye piyasalarının düzenlenmesi amacıyla bazı regülatör kurumlar kurulmuştur. Bu kurumlardan bir tanesi de Sermaye Piyasası Kurulu’dur. Bu kapsamda daha sonra adı Borsa İstanbul olarak değiştirilen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası faaliyetlerine başlamıştır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak borsanın işlem hacmi
her geçen gün yükselmektedir (Çıkılı, 2010: 102). Türkiye’de gayrimenkul talebi avantajlarından dolayı her geçen gün artmaktadır. Talebi etkileyen en önemli unsur ise nüfustur.
Diğer taraftan ailelerin geniş aile yapısından çekirdek aile yapısına dönüşerek bölünmesi,
kentleşmenin artması, doğal afetlerden kaynaklanan artış, yaşam kalite standartlarının
artması ve gelir düzeyinin yükselmesi gibi faktörlerde talep artışında etkili olmaktadır
(Turan, 2017: 25).

Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren gayrimenkule olan talep artmaya başlamıştır. Söz
konusu talep artışına karşın sektörde yeterli üretim gerçekleştirilememiştir. Özellikle göç
ve sanayileşme kaynaklı nedenlerden dolayı şehirlerde sürekli olarak bir konut açığı söz
konusudur. Diğer taraftan 1999 yılında Marmara Bölgesinde yaşanan deprem bir taraftan
büyük bir yıkıma yol açarken, diğer taraftan da şehirlerin ve binaların yeniden yapılanmasının gerekliliğinin ortaya koymuştur (Tunalı ve Karadağ, 2018: 4). 2000 yılında gayrimenkul sektöründe bir hareketlilik ortaya çıkmakla birlikte 2001 yılında yaşanan kriz
sektörde ciddi bir daralmaya yol açmıştır. Krizden sonra uygulamaya konulan politikalara bağlı olarak makroekonomik göstergeler iyileşmeye başlamış ve uluslararası ölçekte
sağlanan finansman imkânlarıyla gayrimenkul sektörü toparlanmaya başlamıştır (Yükseler, 2009: 5). Bu bağlamda 2006 yılında Türkiye ekonomisi %4,5 büyürken, gayrimenkul
sektöründeki büyüme %21,5 olmuştur. Buna göre gayrimenkul sektörü en hızlı büyüyen
sektör olmuştur.

2008 yılında ABD’de başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkileyen bir kriz yaşanmıştır. Bu kriz başlangıçta Mortgage krizi olarak başlamış, daha sonraları likidite krizine
dönüşmüştür. ABD’de finans ve sigorta, madencilik, inşaat ve gayrimenkul sektörlerinin
yavaşlaması büyüme hızını da düşürmüştür. Türkiye’de bu krizden etkilenmiş ve özellikle gayrimenkul sektörü yatırımlarında önemli bir yavaşlama ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla
gayrimenkul sektöründe 2002 yılında başlayan bahar havası 2008 yılından itibaren soğuk
rüzgârların estiği bir sürece evrilmiştir. Bu kapsamda 2007 ile 2009 yılları arasında gerçekleşen gayrimenkul satışlar daha çok borç tavsiyesi amacıyla yapılmıştır.   Bu süreçte
Merkez Bankası piyasayı canlandırmak amacıyla konut kredilerine uygulanacak faiz oranlarını düşürmüştür. Konut almak için uygun ortam olsa da bireyler konut almak için istekli
davranmamışlardır (Çıkılı, 2010: 103-106).

2014’te konut alımlarına uygulanan kredi faiz oranlarının artmasının yanı sıra 20162017 yıllarında terör olaylarında görülen artış ve yine bu dönemde yaşanan 15 Temmuz
hain darbe girişimi gibi olaylar gayrimenkul sektörünü olumsuz yönde etkilemiştir. Bu
olumsuzlukları bertaraf etmek için inşaat ve gayrimenkul sektörüne yönelik bir takım önlemler alınmıştır. Bazı sözleşmelerde damga vergisinin kaldırılması, tapu harcı indirimlerinin yapılması gibi uygulamalar söz konusu önlemlerden bazılarıdır (Kuveyt Türk, 2018:
9).
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Şekil 3. Türkiye’de konut Satışı
ŞekilͲ3’e göre gayrimenkul sektörü içinde en yüksekpayı konut satışları almaktadır. 2013 yılında 1.2
Kaynak: TÜİk, 2019.
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2013 yılında 1.2 milyon düzeylerinde olan toplan konut satışı, 2015 yılında 1,3 milyona

ve 2017 yılında 1,4 milyona çıkmış, ancak 2018 yılında 1,38 milyona düşmüştür. Buna
göre 2018 yılı verileri göz ardı edildiğinde, ele alınan dönemde konut satışlarının sürekli
olarak arttığı ifade edilebilir. Diğer taraftan ipotekli konut satışı artış eğiliminde olmakla
birlikte diğer satış şekillerine göre büyüme trendi daha düşük gerçekleşmiştir. Buna göre
konut satışını arttıran ipotekli konut satışı değil, diğer konut satışlarıdır. 2018 yılında ise
Türkiye’de toplam talep bir önceki yıla göre azalmıştır. Bu azalışta toplam satışlar içinde
yer alan ipotekli konut satışlarının net bir şekilde azalması etkili olmuştur.

Türkiye’de son yıllarda konut sektörüne olan talep giderek artmaktadır. Bu talep artışında, konut sektörünün getirisinin yüksek olması ve Türkiye’de yatırım aracının kısıtlı
olması faktörleri yatmaktadır. Türkiye’de konut fiyatını etkileyen unsurlar, TÜFE, GSYİH,
konut kredisi faiz oranı, konut talebi, kira endeksi ve yapı maliyet endeksi gibi değişkenlerdir. Ayrıca konutların kalitesi de fiyat artışlarında etkili olabilmektedir (Coşkun, 2016:
205-211).
konutun yanı sıra ticari gayrimenkul tarafında da arz-talep dengesi arz lehine bozulmuştur. Söz konusu dengesizliğe hızlı üretim artışının yanı sıra döviz kuruna endekslenmesi sebebiyle son yıllarda kiralama maliyetlerindeki yükseliş de katkıda bulunmuştur.
Ofis piyasasında üretim fazlası ve artan boşluk oranları paralelinde 2017’de fiyatlar aşağı
yönlü bir seyir izlemiştir. Perakende pazarında da yüksek kira düzeyi kaynaklı sorunlar
yer yer devam etmiştir (Türkiye İş Bankası, 2019: 2.)

Ekonomik gelişmelerden en çok etkilenen grup inşaat sektörü ve alt sektör bileşenleridir. Üretim sürecine katkısı ve yarattığı istihdam ile bu sektörlerdeki sorunlar ekonomiyi
etkileyecektir. Türkiye’de gelişen inşaat sektöründe en önemli itici güç konut ve alt yapı
yatırımlarına olan talep artışıdır (Dalkılıç ve Aşkın, 2018: 45). Türkiye’de yapılan alt yapı
yatırımlarının sektörel dağılımı Şekil-4’de gösterilmiştir.
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2018 yılında 463’e yükselmiştir. AVM yatırımlarının orijini incelendiğinde ise yatırımların %73’ünün yerli yatırımcılar tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. kalan yatırımların
%23’ü yabancılar tarafından, %4’ünün ise yerli-yabancı ortaklığı şeklinde gerçekleşmiştir. Önümüzdeki yıllarda da AVM sektöründe yerli yatırımcıların daha baskın rolü sürecektir. Bugüne kadar üretilmiş ve üretilecek projelerin toplamına bakıldığında ise yabancı
sermayenin içinde bulunduğu kiralanabilir alanın payının %23’ten %19’a düşeceği öngörülmektedir (Çetinkaya, 2018: 13).
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Şekil 5. Türkiye’deki AVM Sayısı

ŞekilͲϱ’e göre AVM sayısısürekli olarak
artmaktadır͘Bu
Kaynak:
Çetinkaya,bağlamda
2018: 132014 yılında 345 olan AV sayısı son
olarak 2018 yılında 463’e yükselmiştir. 
AVM sayısındaki artışa paralel olarak sektör cirosu da artmaya başlamış olup, söz konusu artışın
önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği öngörülmektedir. AVM cirolarının gelişimi ŞekilͲ6’da
özetlenmiştir. 
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Şekil 6. AVM Sektörü Cirosu (Milyar TL)
ŞekilͲ6’ya göre AVM’lerin 2016 yılında 103,8 milyar TL olan cirosu, 2018 yılında 119,2 milyar TL’ye
Kaynak:
Çetinkaya,
2018: 13.
yükselmiştir. Bu artış eğiliminindevam
edeceği
öngörülmektedir.
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4.
TÜRKİYE’DE
GAYRİMENKUL
SEKTÖRÜNÜN
MAKROEKONOsağlamaktadır.
Bu özelliğinden
dolayı gayrimenkul sektörü
son on yılĚĂŵŝůůŝŐĞůŝƌŝŶyaklaşık
%8,4’ünü
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Bu kapsamda 2017 yılında
Türkiye’de yapılan toplam doğrudan yabancı yatırımların
MİK GÖSTERGELERE
ETKİSİ
değeri yaklaşık 10.8 milyar dolar düzeylerindedir. Bu yatırımların 4.6 milyar dolarlık kısmı gayrimenkul

Gayrimenkul sektörü Türkiye’de büyümenin en itici güçlerinden birisi haline gelmiştir. Sektör bir taraftan üretici kesime yönelik yeni avantajlar sunarken, diğer taraftan da
yatırımcılara yeni fırsatlar sağlamaktadır. Bu özelliğinden dolayı gayrimenkul sektörü son
on yılda milli gelirin yaklaşık %8,4’ünü oluşturmuştur. Bu kapsamda 2017 yılında Türkiye’de yapılan toplam doğrudan yabancı yatırımların değeri yaklaşık 10.8 milyar dolar
düzeylerindedir. Bu yatırımların 4.6 milyar dolarlık kısmı gayrimenkul ve inşaat sektörlerine yapılmıştır. Buna göre gayrimenkul sektörünün payı yaklaşık %43’dür (Invest, 2019).
İnşaat sektöründeki yaşanan olumlu gelişmeler, gayrimenkule dayalı menkul kıymetlerin alım, satım, değerleme işlemlerinin yapıldığı piyasaların iş hacmini artırırken, aynı
zamanda kullanılan ürünlerin çeşitlenmesine yol açmaktadır (Turan, 2017: 28).
İnşaat ve gayrimenkul sektörü faaliyetleri kaynaklı gayrisafi katma değer verileri Tablo-2’de özetlenmiştir.
Gayrisafi Katma
Değer
İnşaat Sektörü ve Gayrimenkul Faaliyetleri
İnşaat Sektörünün
katma Değere Etkisi

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

161

186

225

253

295

330

371

429

999

%16

1,16

%16

1,39

%16

1,57

%16

1,81

%16

2,04

%16

2,33

%15

2,59

%16

Tablo 2. Gayrisafi katma Değer ve İnşaat - Gayrimenkul Sektörü katma Değeri (Milyar TL)
Kaynak: kuveyt Türk, 2018: 9.

Tablo 2’ye göre, inşat sektörü gayrimenkul sektörünün ve özellikle de konut sektörünün büyümesine ve bu sektörde istihdamın artmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle
sektörün ekonomi içerisindeki önemi her geçen gün artmaktadır. 2017 yılında Türkiye
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ekonomisi %7.4 büyürken, inşaat sektörü %8,9’luk bir artışla büyümeye katkı sağlamıştır.
İstihdam rakamları ele alındığında ise, 2017 yılı Aralık döneminde istihdam edilenlerin
%18.3’ü tarım, %19.5’i sanayi, %7.3’ü inşaat ve %55’i ise hizmetler sektöründe yer almıştır. 2018 Haziran ayında inşaat sektörü yaklaşık 2 milyon 110 bin kişiye istihdam sağlarken, tarım dışı istihdam içindeki payı %8.9 olmuştur (İnTES, 2019: 5-10).
Türkiye’de Toplu konut İdaresince son dönemde alt, orta ve üst gelir düzeyine yönelik
konut üretimi yoğunluk kazanmıştır. Türkiye genelinde İdare tarafından çok sayıda konut
inşa edilmiştir. Türkiye Toplu konut İdaresinin inşasını artırdığı konutlar sayesinde bu
alan, daha fazla işçi çalıştırma potansiyeline sahip olmuştur. Dolayısıyla sektör istihdamı
artmış ve konut inşası ile doğrudan ve dolaylı olmak üzere 900.000 kişilik istihdam sağlanmıştır (İnTES, 2019: 18).
Türkiye’de kentlerin hızlı büyümesi ve dinamik yapı sergilemesi, gayrimenkul sektöründe diğer ülkelerin de tercih etmesine neden olmaktadır. Bu da kalite ve standartların
her geçen gün daha iyi olmasına neden olmaktadır. Gayrimenkul sektörü, ekonomik açıdan gelişen piyasalara daha çekici gelmektedir. Türkiye’de 2006 yılından itibaren ekonomik büyüme ortalama %4.5 seviyelerinde gerçekleşirken, gayrimenkul sektöründe büyüme oranı %21.5 seviyelerinde gerçekleşmiştir (Yılmaz, 2008: 12; İMSAD, 2018: 59).

Şekil 7’de Türkiye’nin 2010-2017 yılları arasındaki GSYİH ve inşaat, gayrimenkul sektörlerinin büyüme oranları verilmiştir.
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endeksi ve kredi faiz oranları arasındaki ilişkinin gücü -0,77 düzeyinde; konut fiyat endeksi ve konut kredi hacmi arasındaki ilişkinin gücü +0,86 düzeyinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre kredi faiz oranlarının aşağı doğru hareket etmesi, konut fiyatlarının
düşmesine olumlu yönde katkı sağlayabilecektir.

Ekonomik büyümenin sürdürülebilir bir hale getirilmesinde gayrimenkul sektörünün
önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu amaçla aşağıda düzenlemeler yapılabilir (Dalkılıç ve
Aşkın, 2018: 106-107):
•

Yabancıya yapılan konut satışlarının ihracat gibi nitelendirilebilir.

•

Kamu ağırlıklı olarak kurulan ve uzun vadeli konut kredilerini hem bireylere hem
de kurumlara sağlayan ve gayrimenkule dayalı ‘menkul kıymetleştirme’ yapan bir
bankanın kurulabilir. Bu finans sektörünü olumlu etkileyecek bir düzenleme olabilir.

•

•

•

Finansal piyasalar, vergi ve alım/satımla ilgili problem yaratan ‘resmi inşaat değeri’
ile ‘fiili gayrimenkul değeri’ arasındaki farkın bir kereye mahsus kapatılmalı ve geliri
kentsel dönüşüm ve tekrar emlak bankası oluşturulması için kullanılabilir.

Borsa İstanbul bünyesinde gayrimenkule dayalı haklar ile gayrimenkullerin menkul kıymetleştirilmesi ile ilgili pazarların oluşturulması

Kentsel dönüşüm amacıyla yapılacak konut inşatlarında temel girdi (beton, demir, vs.
gibi vergi indirimi) maliyetlerini azaltacak uygulamalara gidilebilir.

5. Sonuç

Türkiye’de 1980’li yılardan itibaren gayrimenkul sektörü ekonominin lokomotif sektörlerinden birisi haline gelmiştir. Geçmiş dönemler dikkate alındığında gayrimenkul sektöründe talep sürekli olarak artmakta, artan bu talep karşısında yeterli arz gerçekleştirilememektedir. Dolayısıyla sektörde arz kaynaklı sorunlar söz konusudur. Bu sorunun ortaya
çıkmasında iç-dış göçler, aile yapılarının değişmesi, kişi başına gelir düzeyinin artmasına
bağlı olarak tüketicilerin daha konforlu evlerde yaşama arzusu, yaşanan depremler ve artan ekonomik faaliyetlere bağlı olarak yeni gayrimenkul ticaret yatırımlarının yapılması
beklentisi etkili olmaktadır.

Türkiye’de gayrimenkul sektörü içerisinde en yüksek pay inşaat/konut sektörüne aittir. Bu kapsamda 1980’li yıllarda başlayan olumlu gelişim eğilimi 1999 yılında yaşanan
deprem ve arkasından gelen 2001 krizi ile sekteye uğramıştır. 2002 yılında uygulamaya
konulan tedbirlerle sektör yeniden canlanmaya başlamış, bu süreç 2008 yılında ABD’de
başlayan Mortgage krizine kadar devam etmiştir. 2010 yılından itibaren tekrar bir toparlanma süreci başlamıştır. Ancak, 2012 yılından itibaren dünya piyasalarında görülen dalgalanma ile birlikte sektörde yeniden bir durgunluk süreci yaşanmaya başlanmıştır.

Gayrimenkul sektörünün gelişiminde sermaye piyasalarının önemli etkileri bulunmaktadır. Bu kapsamda hali hazırda Türkiye’de 33 tane Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı faaliyet göstermektedir. Gayrimenkul sektörü içinde en yüksek pay konut satışlarına aittir.
2013 yılında 1.2 milyon düzeylerinde olan toplam konut satışı, 2018 yılında 1.4 milyona
yükselmiştir. Türkiye’de alt yapı çalışmalarının yapıldığı alanlar dikkate alındığında ise ilk
sırayı 51 milyar dolar ile elektrik alırken, bunu 42 milyar dolar ile havalimanı yatırımları
takip etmiştir. Diğer taraftan Türkiye’de gayrimenkul sektörünün bir boyutu olarak Alış
Veriş Merkezlerinin sayısı sürekli olarak artmaktadır. Bu bağlamda 2014 yılında 345 olan
AVM sayısı 2018 yılında 463’e yükselmiştir. Büyüme oranları bir arada değerlendirildiğinde ise inşaat sektörünün 2011 yılında yaklaşık %25 oranında büyüdüğü görülmüştür.
Ancak, son yıllarda inşaat sektöründe bir durgunluk süreci ortay çıkmıştır. Bu sürecin
ortaya çıkmasında Türkiye’nin bulunduğu bölgede yaşanan siyasi gelişmelerin yanı sıra
enflasyon ve buna bağlı olarak faiz oranlarının artması ve döviz kurlarında yaşanan yükselişlerin önemli etkileri bulunmaktadır.
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Örgütlerin vizyonlarına ulaşmasında ve rekabette öncü olmalarında güven önemli bir
role sahiptir. Örgütlerde güven olgusu, güçlü bir örgüt kültürü, pozitif örgüt iklimi, etkili
örgütsel iletişim, örgütsel adalet, örgütsel bağlılık, iş memnuniyeti ve örgütsel vatandaşlık
davranışı gibi konular açısından önem taşımaktadır. Örgütsel vatandaşlık davranışlarının
sergilenmesi güven ikliminin hakim olduğu örgütsel ortama bağlıdır.

Güven kavramı, yaşamımızın her alanında kendimiz ve çevremizdekiler açısından ele
aldığımız, en yalın ifadesiyle dürüstlük ve doğruluğa dayalı bir kavramdır. Bu bağlamda
güven, kişinin çevresindeki diğer insanlardan olumlu beklentileridir. Örgütsel güven ise,
çalışanların belirsiz veya riskli bir durumla karşılaştıklarında örgütün taahhütlerinin
ve davranışlarının tutarlı olduğuna dair inançlarını ifade eder (Çıtır ve Kavi, 2010:223).
Örgütsel vatandaşlık davranışı, çalışanların biçimsel iş tanımlarında bulunmayan, fakat
örgütün etkili çalışmasını destekleyen gönüllü davranışları ifade eder (Sezgin, 2005:317).

Çalışanlar örgüte, yöneticiye ve çalışma arkadaşlarına güvenme gereksinimi duyarlar.
Algıladıkları güven düzeyinde örgütsel vatandaşlık davranışı sergilerler. Çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışları özgecilik, centilmenlik, vicdanlılık, sivil erdem ve nezaket
şeklinde olabilir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda, çalışanlar örgütlerine güvendikleri
takdirde (Dirks ve Ferrin, 2000) ya da örgütün kendilerini önemsediklerini düşündüklerinde (Eisenberger vd., 2001) formal iş tanımlarının dışındaki görevleri de gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir (Yücesoy, 2018:20).

Bu çalışmanın amacı, örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisini tekstil sektöründe çalışanlar özelinde incelemektir. Çalışma kapsamında ilk olarak, örgütsel
güven ve boyutları ile örgütsel vatandaşlık ve boyutları ele alınacaktır. Ardından, araştırmanın amacı, yöntemi, modeli, hipotezleri ve bulgularına yer verilerek sonuç kısmıyla
tamamlanacaktır.

2. ÖRGÜTSEL GÜVEN KAVRAMI

1990’lardan itibaren, güven olgusunun kişilerarası ilişkilerin temelini oluşturduğu ve
örgütlerin rekabet avantajı sağlayabilecek kaynaklarının oluşmasında etkili olduğu ileri
sürülmektedir (Tan ve Lim, 2009:45). Güven duygusunu yüksek olduğu örgütlerde güven
duygusunun düşük olduğu örgütlere kıyasla daha başarılı ve rekabette güçlü olduğu kabul
edilmektedir (Çakıroğlu, Çöp ve Altınöz, 2018:3685).

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre güven; itimat duyma, korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusudur. Robinson (1996) güven kavramını “bir tarafın
diğer tarafın aleyhinde davranmayacağına çıkarlarını engellemeyeceğine ilişkin inançlar,
tahminler ve beklentiler” olarak tanımlamıştır. Güven yardımseverlik, güvenilirlik, uzmanlık, dürüstlük ve açıklık unsurlarını içeren evrensel bir kavramdır (Hoy, Gage ve Tarter, 2006; Çetin, 2016:35).

Mayer  (1998)’e göre  güven “karşısındaki  kişiyi  kontrol  etme  ya da  yönetme kabiliyetini  göz  ardı ederek  karşısındakinin  kendisi  için  çok  önemli  olan  bir  şeyi yapacağı  beklentisi  ile güvenen  kişinin  karşısından  gelecek  her  türlü  tehlikeye  karşı  
maruz   kalma   isteğidir”   (Çiftçi ve Öneren, 2017:570). Mishra (1996) örgütsel güveni,
“örgüt içindeki ilişkilerde ve etkileşimlerde kişilerin birbirlerine açık, dürüst, duyarlı ve
gerçekçi davranması ve temel amaçların, normların ve değerlerin farkında olma isteği”
olarak tanımlamıştır (Omorov, 2009:1).
Örgütsel güven kavramı ile ilgili çok sayıda tanım yapılmıştır. Örgütsel güven, kişinin çalıştığı örgütteki bireylere inanma gereksinimidir (Batmantaş ve Örücü, 2018:201).
Taylor (1989) örgütsel güveni, “örgüt üyelerinin iyiliği için karşılıklı saygıya ve nezakete
dayalı uyumlu davranışların bir sonucu olarak genellikle yavaş kazanılan bir olgu” olarak
tanımlamıştır (Demircan ve Ceylan, 2003:142).
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En genel ifadeyle, doğruluk ve dürüstlük davranışlarıyla ilişkilendirilen güven kavramı,
bir kişinin diğer insanların sözlerine ve eylemlerine olumlu duygular besleyerek onlara
inanma isteğidir (Cook ve Wall,1980:39; Eşitti ve Akyüz, 2015:3). Bu bağlamda örgütsel
güven, bir çalışanın örgütün sağladığı desteğe ilişkin algıları ve yöneticilerin doğru sözlü
olacağına ve sözünün ardına duracağına olan inancı şeklinde tanımlanmaktadır (Mishra
ve Morrissey, 1990; Türköz, Polat ve Coşar, 2013:289).

Örgütsel güven kavramı, Cummings ve Bromiley (1996) tarafından geliştirilen kuramsal model esas alınarak açıklanmaktadır. Buna göre örgütsel güven, “bir bireyin ya da
grubun başka bir bireye ya da gruba/örgüte yönelik inanışları” şeklinde açıklanmakta ve
üç boyutta değerlendirilmektedir (Bağcı ve Akbaş, 2016:157). Bu boyutlar; örgüte güven,
yöneticiye güven ve çalışma arkadaşlarına güvendir.

2.1. Örgütsel Güven Boyutları

Literatüre bakıldığında örgütsel güven örgüte güven, yöneticiye güven ve çalışma arkadaşlarına güven olmak üzere 3 alt boyutta ele alındığı görülmektedir (Örücü ve Kambur,
2017:1111). Bu boyutlar aynı zamanda, çalışmada kullanılan örgütsel güven ölçeğinin boyutlarını oluşturmaktadır. Söz konusu boyutlar aşağıda açıklanmaktadır.

Örgüte Güven: Çalışanların örgütün güvenilirliği hakkındaki algıları örgüte güveni
ifade etmektedir (Günüşen ve Karabulut, 207:427). Örgüte güven, örgüt içinde oluşan
güven iklimidir ve örgütsel rol, ilişki ve deneyim temelinde, çalışanların düşünceleri ve
davranışları konusunda ortaya çıkan olumlu beklentilerdir (Çakıroğlu, Çöp ve Altınöz,
2018:3685). Diğer bir ifadeyle örgüte güven, bireyin çalıştığı örgütün kendi yararına olan
eylemlerde bulunacağı veya en azından bu eylemlerin kendisine zarar vermeyeceğine
olan inancıdır (Batı ve Tutar, 2016:38).
Yöneticiye Güven: Çalışanlar, yöneticinin sözlerinin ve eylemlerinin tutarlı, gerçekçi
ve inanılır olmasını beklerler (Batmantaş ve Örücü, 2018:201). Poon vd. (2006) yöneticiye güveni, “yöneticinin davranışlarına, hedeflerine, ifadelerine dayanan beklentiye
karşı çalışanın müdahalede bulunmama isteği” olarak ifade etmiştir (Örücü ve Kambur,
2017:1111). Güven yöneticiler tarafından başlatılması gereken bir süreç olup, çalışanların
güvenlerini kazanmak açısından davranışlarında tutarlı ve bütünlük olması gereklidir
(Tokgöz ve Aytemiz Seymen, 2013:63).

Çalışma Arkadaşlarına Güven: Çalışma arkadaşlarına güven bireyin iş arkadaşlarının
yeterliliğini ve adil, güvenilir ve davranışlarına etik ilkeler doğrultusunda yön vereceğine olan inancı olarak tanımlanabilir (Omorov, 2009:24). Sargut (1994)’a göre, çalışanlar
arasındaki yüksek düzeydeki güven, örgüt yapısındaki merkezleşme eğilimini artırırken,
güven düşüklüğü merkezleşmeyi artırmakta ve katı dışsal denetime davetiye çıkarmaktadır  (İşcan ve Sayın, 2010:202).

Örgütlerin rekabet üstünlüğü kazanabilmesi ise ancak çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı sergilemeleriyle mümkün olabilir. Bu davranışların sergilenmesinde en
önemli unsur ise çalışanların örgütlerine duydukları güvendir. Bu açıdan güven gerek çalışanlar gerekse örgütler için önem taşımaktadır (Taşkın ve Dilek, 2010:38).

3. ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI KAVRAMI

Organ (1997) örgütsel vatandaşlık davranışı kavramını, “örgüt açısından istenilen-arzulanan ve örgütsel etkililiğe katkıda bulunan bireysel davranışlar” olarak tanımlamıştır (Sezgin, 2005:319). Podsakoff ve arkadaşları (2000) bu tür davranışların, görev ve iş
tanımlarında zorunlu tutulmayan, ihmali halinde ceza gerektirmeyen ve daha çok kişisel
tercih sonucu sergilenen davranışlar olduğunu ifade etmişlerdir (Köse, Kartal ve Kayalı,
2003:2). Örneğin bir çalışanın, zorunlu olmamasına rağmen işi yoğun olan veya zorlanan
iş arkadaşına destek olması, mesai saatlerinin dışında da çalışması, örgütün kaynaklarını
koruması  bir örgütsel vatandaşlık davranışı şeklidir (Naqshbandi ve Kaur, 2011:188)
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Örgütsel vatandaşlık davranışı aynı zamanda, “prososyal örgütsel davranış, ekstra
rol davranışı ve gönüllülük” kavramları ile de ifade edilmektedir (Draves, 2003:2; Çarıkçı
vd., 2010:44). Örgütsel vatandaşlık davranışının en önemli özelliklerinden bir tanesi bu
davranışın iş açısından bir zorunluluk olmaması (Norris-Watts ve Levy, 2004; Yücesoy,
2018:15), bir karşılık beklemeden tamamen içten gelen davranışlar olmasıdır (Çimen,
2016:2).

Yapılan tanımlardan da anlaşılacağı üzere, örgütlerin istenilen ve arzu edilen amaca
ulaşması için sergilenen örgütsel vatandaşlık davranışının temelinde gönüllülük ve ekstra-rol davranışları vardır (Bateman ve Organ, 1983:588; Nakış, 2018:74). Ekstra-rol davranışı, resmi iş tanımlarının ötesinde bir iş davranışı anlamına gelir (Singh ve Srivastava,
2016: 598).

Örgütsel vatandaşlık davranışı, yöneticilerin çalışanlardan beklediği asgari rol
davranışlarını aşmakta ve işletmenin verimliliğini artırmaktadır (Naqshbandi ve Kaur,
2011:187). Çalışanlar sergiledikleri örgütsel vatandaşlık davranışı ile örgütsel başarıya
önemli katkıda bulunabilmektedir. Schnake ve Dumler (2003) örgütsel vatandaşlık davranışının örgütsel başarı üzerindeki yararlı etkilerinden bazılarını şu şekilde sıralamıştır
(Fettahlıoğlu ve Koca, 2015: 221):
•
•
•

•
•

•

Çalışanların ve örgütün verimliliği artar,

Kaynakların daha üretken amaçlar için kullanılmasın sağlayabilir,

Nitelikli çalışanları örgüte çekerek ve örgütte kalmalarını sağlayarak, örgütün kabiliyetini güçlendirir,  
Örgüt performansında sürdürülebilirlik artar,

Gerek grup içi gerekse de gruplar arasındaki faaliyetleri koordine etmeyi kolaylaştırır,
Örgütün çevresel değişimlere daha etkin uyum sağlamasına katkıda bulunur.

3.1. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Boyutları

Örgütsel vatandaşlık davranışı kavramının alt boyutlarına ilişkin çoğunlukla, Organ’ın (1988) beş boyuttan oluşan tanımlaması kapsamında çeşitli çıkarımlarda bulunulmuştur (Podsakoff, Mackenzie, Paine ve Bachrach, 2000; DiPaola ve Tschannen-Moran,
2001; DiPaola ve Hoy, 2005), bununla birlikte bu konuda tam bir fikir birliği sağlandığı
da söylenemez. Bernard (1938), Katz (1964), Katz ve Kahn’ın (1960) çalışmalarından hareketle ve örgütsel vatandaşlık kavramını şimdiki anlamıyla kullanan Bateman ve Organ
(1983)’ın çalışmalarından sentezlenerek, Organ (1989), örgütsel vatandaşlık davranışını  beş boyut (özgecilik, centilmenlik, vicdanlılık, sivil erdem, nezaket) altında toplamıştır (Podsakoff, MacKenzie, Moorman ve Fetter, 1990; Podsakoff, MacKenzie ve Bommer,
1996; Podsakoff, Mackenzie, Paine ve Bachrach, 2000; DiPaola ve Tschannen-Moran,
2001; Avcı,2015:15). Söz konusu boyutlar aşağıda açıklanmaktadır.

Özgecilik: Çalışanların sorunlar karşısında doğrudan ve gönüllü olarak diğer bir çalışma arkadaşına yardım etmesini ifade etmektedir. Örneğin; yeni işe başlayan elemanın
oryantasyonuna, yoğun iş yükü olan iş arkadaşına işi ile ilgili karşılaştığı problemlerin
üstesinden gelmelerine yardımcı olmak gibi davranışları içerir (Organ ve Ryan, 1995; Podsakoff vd., 2000; Allison vd., 2001; Bolat ve Bolat, 2008:79).
Centilmenlik: Bu boyut diğer kişilere işe ilişkin sorunlarda karşılık beklemeden gönüllü olarak yardım etmek şeklinde tanımlanabilir (Organ, 1988:96). Centilmenlik, işin neden
olduğu her türlü olumsuzluklara karsı hoşgörülü olma, çalışma arkadaşları tarafından rahatsız edilmekten dolayı şikayet etmeme, işler yolunda gitmediğinde olumlu tutumunu
kaybetmeme, kendisi gibi düşünmeyenlere saygılı olma, takım çalışması için fedakarlık
yapabilme gibi davranışları içermektedir (Podsakoff vd., 2000:517; Kaya, 2002:282)
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Vicdanlılık: Organ, vicdani davranışı, örgüt çalışanlarının bazı rol davranışlarının
beklenen performansın üstünde bir davranış olarak ifade eder. Diğer bir ifadeyle; Örgüt
çalışanları, görevlerini kendi beklenen rol davranışlarını aşan gönüllü olarak yerine getirmekle sorumludur (Akdemir, 2018:26). Örneğin; işten kaytarmama, işe erken gelme,
işten geç çıkma, işletme kaynaklarını verimli kullanma, görevi gereği gibi yerine getirme
gibi davranışları içerir.
Sivil Erdem: Çalışanların örgüt vatandaşı olmasından kaynaklanan sorumluluklarıyla
ilgili bir davranıştır. MacKenzie ve Podsakoff (1993)’a göre bu davranış, bir bütün olarak
örgüte bağlılığı veya makro seviyede ilgiyi içerir. Bir başka ifadeyle, örgütün yaşamına
aktif ve gönüllü katılmayı ifade etmektedir (Köse vd., 2003:5). Sivil erdem boyutu işle ilgili problemlerde çözüm önerilerinin getirilmesi, kararların etkin bir şekilde uygulanması
gibi davranışları kapsar (Özyer ve Alici, 2015:74).

Nezaket: Çalışanların, diğer çalışma arkadaşları için sorun yaratabilecek durumları
öngörerek, bunların çözümü için önerilerde bulunma, yardımcı olma ya da sorunun ortaya çıkmasını engelleme biçimindeki önlem almaya yönelik davranışlarını içerir. Örneğin;
yerine getirilecek bir faaliyet ile ilgili olarak, bundan etkilenme olasılığı olan kişilerle bağlantıya geçme, çalışma programı konusunda bilgiye ihtiyacı olan kişileri bilgilendirme gibi
davranışları içerir (Organ ve Ryan 1995; Konovsky ve Organ 1996; Podsakoff vd. 2000;
Bolat, Bolat ve  Aytemiz Seymen, 2009:218).
Güven duygusunun artması; örgütte maliyetlerin azalması, çalışanlar arasında işbirliğinin artması ve çalışanların özgecil davranmaları, fazladan katkı sağlama konusunda
gönüllü olmaları, örgütsel kurallara uymalarını kolaylaştırması ve çatışmaları azaltması
açısından önemli bir işleve sahiptir (Koca Ballı ve Üstün, 2017:23).

4. METODOLOJİ

Bu bölümde örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasında belirlenen hipotezler kapsamında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığının tespit edilmesi
amacıyla yapılan alan araştırmasına ilişkin sonuçlar yer almaktadır.

4.1 Araştırmanın Yöntemi

Bu çalışmada örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi tekstil sektöründe çalışanlar özelinde incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Uşak ilinde faaliyet
gösteren bir tekstil işletmesinde çalışan 92 mavi yakalı işgören oluşturmaktadır. Veriler
anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Anketler firmanın insan kaynakları yöneticisi
aracılığıyla yürütülmüştür.

4.2. Araştırmanın Amacı

Örgütsel vatandaşlık davranışı Örgütsel verimlilik, üretkenlik ve başarı üzerinde
örgütsel vatandaşlık davranışı önemli etkiye sahiptir. Örgütsel güven duygusunun da
örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde önemli etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Bu
bağlamda tekstil sektöründe faaliyet gösteren firma çalışanlarının örgütsel güven algıları
ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığının incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Örgüsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasında nasıl bir ilişki olduğunun ortaya konulması, firma yöneticilerine yönetim
tarzlarının nasıl olması gerektiği konusunda ampirik bulgular doğrultusunda yol gösterici
bilgiler sunabilecektir.

4.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Bu araştırma Uşak’ta faaliyet gösteren orta ölçekli bir tekstil firmasının mavi yakalı çalışanları üzerinde yapılmıştır. Tam sayım yöntemi kullanılarak evrenin tümünü oluşturan
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135 çalışana ulaşılmaya çalışılmıştır. Ancak mavi yakalıların yoğun çalışma temposundan
dolayı 99 kişiye ulaşılabilmiştir. Anketlerden 7 tanesi eksik doldurulduğu için değerlendirme dışı bırakılarak analizler 92 anket üzerinden yapılmıştır.

4.4. Araştırmanın Veri Toplama Araçları

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (ÖVD) Ölçeği: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği Podsakoff ve Mackenzie (1989) tarafından Organ (1988)’ın örgütsel vatandaşlık
davranışının 5 boyutu (özgecilik, vicdanlılık, nezaket, centilmenlik, sivil erdem) temel
alınarak hazırlanmış olup, Podsakoff vd. (1990) ve Moorman (1991) tarafından geliştirilmiştir. Türkçe’ye çevirisi Mehtap (2011) tarafından ölçek 20 madde ve 5 boyuttan oluşmaktadır.

Örgütsel Güven Ölçeği: Tekstil sektöründe çalışanların örgütsel güven algısını ölçmek
için 25 ifade ve 3 boyuttan (örgüte güven, yöneticiye güven, çalışma arkadaşlarına güven)
oluşan Örgütsel Güven Ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu ölçek Aktuna (2007) tarafından
daha önceki çalışmalar taranarak geliştirilmiştir. Her iki ölçekteki maddelerde 5’li Likert
ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu ölçeklerin güvenilirlikleri kanıtlanmış ve yaygınlıkla kullanılan ölçekler olduğundan orijinal faktörlere sadık kalınmıştır.

4.5. Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi

Araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin yapılan güvenilirlik analizi sonuçlarına Tablo.. da yer verilmiştir.
Ölçekler

Madde Sayısı

Cronbach’s Alpha

25

0,944

Örgütsel Güven

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

20

Tablo 1. Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi Tablosu

0,826

Tablo 1’de görüldüğü gibi, Örgütsel Güven Ölçeği’ne ilişkin 25 maddenin güvenilirlik
analizi sonucu Cronbach’s Alpha değeri 0,944, olarak bulunmuştur. Örgütsel Vatandaşlık
Davranışı Ölçeği’ne ilişkin 20 maddenin güvenilirlik analizi sonucu Cronbach’s Alpha değeri 0,826, olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre ölçeklerin yüksek düzeyde güvenilir
olduğu söylenebilir.

4.6. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri

Bu araştırma, örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkisel
tarama modeline dayanmaktadır. karasar (1994)’a göre tarama, geçmişte veya halihazırda var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir araştırma modelidir.

Şekil 1. Araştırma Modeli
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Araştırma sorusu; Tekstil sektörü çalışanlarının örgütsel güven algısı ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasında ne tür bir ilişki vardır?
Bu araştırma sorusu doğrultusunda hipotezler aşağıdaki gibi oluşturulmuştur;

H1: Örgütsel güven ile örgütsel vatandaşlık arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki
vardır.

H2: Örgütsel güvenin alt boyutlarından olan örgüte güven ile ÖVD boyutları (özgecilik,
vicdanlılık, nezaket, centilmenlik, sivil erdem) arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki
vardır.
H3: Örgütsel güvenin alt boyutlarından olan yöneticiye güven ile örgütsel vatandaşlık
davranışı boyutları (özgecilik, vicdanlılık, nezaket, centilmenlik, sivil erdem) arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.

H4: Örgütsel güvenin alt boyutlarından olan çalışma arkadaşlarına güven ile örgütsel
vatandaşlık davranışı boyutları (özgecilik, vicdanlılık, nezaket, centilmenlik, sivil erdem)
arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.
H5: Örgütsel güvenin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde pozitif etkisi vardır.

5. BULGULAR ve YORUMLAR

5.1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular
Araştırmaya katılanların demografik özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 2’de özetlenmiştir.
Değişkenler

Cinsiyet

Yaş

Eğitim

Kurumda
Çalışma
Süresi

Erkek

Frekans
38

Yüzde
41,3

Kadın

54

58,7

21-30

28

30,4

20 yaş ve altı

6

6,5

31-40

34

37,0

50 ve üzeri

6

6,5

41-50

İlkokul

Ortaokul

Lise

Önlisans

1 yıldan az

18
34

18

37,0

19,6

34

37,0

20

21,7

26

28,3

6

1-2 yıl

42

6-12 yıl

4

3-5 yıl

19,6

6,5

45,7
4,3

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Toplam
92

92

92

92

Araştırmaya katılanların %58,7’si kadın, %41,3’ü erkektir. Tekstil sektöründeki hakim bayan istihdamı dikkat çekmektedir. Katılımcıların yaş gruplarına göre bakıldığında
%56,6’sı 21-40 yaş aralığındadır. Katılımcıların %37’si ilkokul, %37’si lise ve %19,6’sı ortaokul mezunudur. Katılımcıların %95,7 gibi büyük bir oranda 1-5 yıl arası çalışma süresine sahip olması dikkat çekicidir.
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5.2. Tanımlayıcı İstatistikler

Örgütsel güven ve alt boyutları ve örgütsel vatandaşlık davranışı ve alt boyutlarına
ilişkin tanımlayıcı istatistiklere Tablo 3 ve Tablo 4’de yer verilmiştir.
Boyutlar

N

Ortalama

Std. Sapma

Örgüte Güven

92

4,28

,589

Çalışanlara Güven

92

4,28

,649

Yöneticiye Güven

92

Örgütsel Güven

4,35

92

,664

4,31

,557

Tablo 3. Örgütsel Güven Ölçeği ve Alt Boyutlarının Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Tablo 3’te görüldüğü gibi örgütsel güven boyut ortalamaları birbirine yakın ve yüksek
düzeydedir. Örgütsel güven boyutları arasında en belirgin olanın yöneticiye güven olduğu
görülmektedir.
Boyutlar

N

Ortalama

Std. Sapma

Özgecilik

92

4,34

,575

Nezaket

92

4,33

,448

Vicdanlılık

92

Centilmenlik

4,34

92

Sivil Erdem

3,71

92

ÖVD

,446
,543

4,38

92

,604

4,22

,366

Tablo 4. ÖVD ve Alt Boyutlarının Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Tablo 4’de görüldüğü gibi, örgütsel vatandaşlık davranışı boyut ortalamaları birbirine
yakın ve yüksek düzeydedir. Örgütsel vatandaşlık davranışları arasında en belirgin olanın
sivil erdem, en düşük olanın centilmenlik olduğu görülmektedir.

5.3. Korelasyon Analizi

Yöneticiye Güven

r
p
N

ÖVD

N

Sivil Erdem

p

Centilmenlik

r

Nezaket

Örgüte Güven

Vicdanlılık

BOYUTLAR

Özgecilik

Örgütsel güve ve alt boyutları ile örgütsel vatandaşlık davranışı ve alt boyutları arasındaki ilişkinin yönünü ve derecesini tespit etmek amacıyla yapılan korelasyon analizine
ilişkin bulgular Tablo 5’de verilmiştir.

,432**

,455**

,277**

,448**

,383**

,573**

92

92

92

92

92

92

,000

,000

,007

,000

,000

,000

,238

,434

,236

,238

,007

,310**

92

92

92

92

92

92

*

,022

**

,000

*

,024

*

,023

,948

,003
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Çalışanlara Güven

r

,125

p

,237

N
Örgütsel Güven

,242*
,020

92

r
p

92

,059

,876

,579

92

92

-,013
,905
92

,115
,274
92

,300**

,430**

,204

,298**

,138

,382**

92

92

92

92

92

92

,004

N

,017

,000

,052

,004

,191

Tablo 5. Değişkenler Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları

,000

**p<0.01   Önem düzeyinde anlamlıdır.
*p<0.05 Önem düzeyinde anlamlıdır.

Örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı ölçekleri ile alt boyutlarına ilişkin
korelasyon değerlerine Tablo 5’de yer verilmiştir. Tablodaki korelasyon değerlerinin çoğunun 0,01 ve 0,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu söylenebilmektedir. Tablodaki korelasyon değerlerine bakıldığında;   örgüte güven ile özgecilik arasında
0,432, vicdanlılık arasında 0,455, nezaket arasında 0,277, centilmenlik arasında 0,448,
sivil erdem arasında 0,0383 düzeyinde pozitif yönlü ve anlamlı ilişkilerin bulunduğu
görülmektedir. Yöneticiye güven ile özgecilik arasında 0,238, vicdanlılık arasında 0,434,
nezaket arasında 0,236, centilmenlik arasında 0,238, düzeyinde pozitif yönlü ve anlamlı
ilişkilerin bulunurken, yöneticiye güven ile sivil erdem arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Çalışma arkadaşlarına güven ile sadece vicdanlılık arasında 0,242 düzeyinde
pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunurken özgecilik, nezaket, centilmenli ve, sivil erdem
arasında anlamlı ilişki bulunmadığı görülmektedir. Örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasında 0,382 düzeyinde pozitif yönlü istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmuştur. Bu sonuçlara göre H1, H2, H3, H4 hipotezleri kabul edilebilir. Örgütsel güven ve
örgütsel vatandaşlık davranışı değişkenlerinin birbirlerini nasıl etkilediği ise regresyon
analizi ile irdelenecektir.

5.4. Regresyon Analizi

Örgütsel güvenin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla, Örgütsel güven ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında korelasyonel ilişki olduğundan doğrusal regresyon analizi yapılarak elde edilen bulgulara Tablo 6’da yer verilmiştir.
Model

(Sabit)

Örgütsel Güven
R

Standardize Edilmemiş
Katsayılar
B

3,135
,251

R2

Düzeltilmiş R2
Standart Hata
F

*Değer 0.05 düzeyinde anlamlıdır

Standardize
Edilmiş

Std. Hata

Beta

,278
,064

,382a

,382

t

p

11,267

,000

3,924

,000

,146
,137

,34041
15,401

,000

Tablo 6. Örgütsel Güvenin ÖVD Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları

Bağımlı Değişken: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

Bağımsız Değişken: Örgütsel Güven
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Tablo 6’da görüldüğü gibi örgütsel güven ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan doğrusal regresyon analizi sonucuna göre, bağımlı değişken olan örgütsel vatandaşlık davranışının, örgütsel güven tarafından açıklanma düzeyi
R2 =0,146 olarak bulunmuştur. Örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık davranışına ait toplam varyansın %14,6’sını açıklamaktadır. Bu oran, örgütsel güvendeki değişikliklerin bir
bölümünün örgütsel vatandaşlık davranışı ile açıklanabileceğini göstermektedir. Bunun
anlamı, örgütsel güvendeki 1 standart sapmalık artış, örgütsel vatandaşlık davranışında
0,14 standart sapmalık değişime sebep olmaktadır.  F değerinin 15,401 olduğu ve bunun
p değerinin 0,000 olduğu görülmektedir. Bu değerin p<0.05 olması modelin istatistiksel
açıdan anlamlı olduğunu göstermektedir.
H5: Örgütsel güven örgütsel vatandaşlık davranışını pozitif yönlü etkilemektedir.

Model kapsamındaki tüm katsayılar istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönlü olduğundan dolayı hipotez kabul edilebilir.

6. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Günümüzün zorlayıcı rekabet koşullarında insan odaklı bir anlayışla işletme verimliliğini artırmanın ve katma değeri yüksek ürünler üretebilmeyi hedefleyen modern yönetim  yaklaşımlarının temelinde güven vardır. İşletmeler ayakta kalabilmek ve başarılı
olabilmek için, biçimsel ödül sisteminde doğrudan tanımlanmayan ve bir bütün olarak
örgütün etkinliğine katkıda bulunan davranışları sergileyen çalışanlara her geçen gün
daha fazla gereksinim duymaktadır. Dolayısıyla örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel
davranış ve insan kaynakları alanında öne çıkan konulardan birisidir.
Güven duygusu; örgütte maliyetlerin azalması, çalışanlar arasında işbirliğinin artması
ve çalışanların özgecil davranmaları, fazladan katkı sağlama konusunda gönüllü olmaları,
örgütsel kurallara uymalarını kolaylaştırması ve çatışmaları azaltması açısından önemli
bir işleve sahiptir. Bu çalışmada örgütsel güven ve alt boyutları ile örgütsel vatandaşlık
davranışı ve alt boyutları arasındaki ilişki incelenmiş ve örgütsel güvenin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır.

Araştırmaya ilişkin analiz sonuçları değerlendirildiğinde; Örgütsel güven ve boyutları
ile örgütsel vatandaşlık davranışı ve boyutlarının “yüksek” ortalamaya sahip olduğu
sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte tekstil işletmesinde çalışanların örgütsel güven
düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında çeşitli düzeylerde pozitif yönlü
ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Örgütsel güvenin, örgütsel vatandaşlık davranışının
%14’ünü yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre, çalışanların örgütsel güven
düzeyi arttıkça özgecilik, vicdanlılık, nezaket, centilmenlik ve sivil erden gibi örgütsel
vatandaşlık davranışı sergileme düzeyleri de artmaktadır. Örgütlerin amaçlarına etkili bir
şekilde ulaşabilmeleri açısından örgütsel vatandaşlık davranışı önem ifade etmektedir. Bu
noktada çalışanların örgütsel güven düzeylerini korumaya ve daha da artırmaya yönelik
önlemlerin alınması yararlı olabilir. Elde edilen sonuçlara göre H1, H2, H3, H4 ve H5 kabul
edildiği söylenebilir.

Alanyazın incelendiğinde, örgütsel güven ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında
pozitif yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunduğu, örgütsel güvenin örgütsel
vatandaşlık davranışı üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Örneğin; Samancı (2007) tarafından ilköğretim öğretmenlerinin örgütsel güven algısı ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılan araştırma sonucunda, örgütsel güvenin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde etkisi olduğu ve örgütsel güven boyutlarının
örgütsel vatandaşlık davranışı boyutlarını etkilediği ortaya konulmuştur. Tokgöz ve Seymen (2013)’in bir devlet hastanesinden elde ettikleri veriler kapsamında örgütsel güven,
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örgütsel özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi tespit etmek
amacıyla yaptıkları çalışma sonucunda, örgütsel güven, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel
vatandaşlık davranışı arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişkiler saptamışlardır. Gürbüz
ve Dede (2017) tarafından öğretmenlerin örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı düzeylerini belirlemek ve bu değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını
ortaya koymak amacıyla yaptıkları araştırma sonucuna göre, örgütsel güven ve örgütsel
vatandaşlık davranışı düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yaptıkları regresyon
analizine göre, örgütsel güvenin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde pozitif yönlü ve
anlamlı etkisi olduğunu ortaya koymuşlardır. Ersan (2018)’ın örgütsel güvenin örgütsel
vatandaşlık davranışı üzerine etkisini sağlık kurumları özelinde incelemek amacıyla yaptığı araştırmanın sonucunda, örgütsel güvenin örgütsel vatandaşlık davranışına pozitif
yönde etkisi olduğunu ve örgütsel güven boyutları ile örgütsel vatandaşlık davranışı boyutları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur. Buna karşın
farklı sonuçların elde edildiği çalışmalar da bulunmaktadır. Yılmaz (2009)’ın özel dershane öğretmenlerinin örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasında ilişki olup
olmadığını belirlemek amacıyla yaptığı çalışma sonucunda, özel dershane öğretmenlerinin orta düzeyde bir güven duygusuna sahip olduklarını, orta düzeyde örgütsel vatandaşlık davranışı sergilediklerini ve örgütsel güven ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında
anlamlı bir ilişki olmadığını tespit etmiştir.

Örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi üzerine yapılan araştırmaların çoğunlukla öğretmenler üzerinde ve diğer hizmet alanlarında çalışanlar üzerinde yapıldığı söylenebilir. Bu çalışmada araştırma bir üretim işletmesinde çalışan mavi yakalılar
üzerinde yapılmıştır. Bu yönüyle diğer çalışmalardan farklılık gösterdiği ifade edilebilir.
Bu açıdan alanyazına katkısının önemli olabileceği düşünülmektedir.
Bu araştırma Uşak’ta tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işletmedeki çalışanlar
üzerinde yapılmıştır. Dolayısıyla durum tespiti niteliği taşıdığı için elde edilen sonuçlar
genellenememektedir. Bu da araştırmanın kısıtlarından birini oluşturmaktadır. Diğer kısıtlar ise araştırmada kullanılan veri toplama yöntemlerinden anketin sınırlılıkları, zaman
ve maliyetten kaynaklanan sınırlılık olarak ifade edilebilir.
•
•
•

•

•

•

1.
2.

Araştırma sonuçları kapsamında öneriler şu şekilde sıralanabilir:

Benzer çalışmaların daha geniş bir örneklem üzerinde yapılması önerilebilir.
Aynı konuda farklı sektörlerde çalışanlara yönelik araştırma yapılabilir.

Örgütsel verimlilik açısından yöneticiler çalışanların güven duygusunu artıracak uygulamalara başvurabilirler.

Yöneticilerin katılımcı yönetim anlayışını benimseyerek çalışanların fikirlerine alması güven duygusunu artırabilirler.

Örgütsel performansı artırmak açısından çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarını sergilemeleri teşvik edilebilir.

Örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi iki farklı sektördeki örgütlerde karşılaştırmalı olarak incelenebilir.
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Dijital küreselleşme, dijital teknolojiyle birlikte internet, ekonomik ve sosyal yaşamımızın kalbi haline gelmiştir. Çağımızda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının
yaygınlaşması, bu alandaki etik tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Etik sorular
teknoloji ile ilgili olarak gizlilik, tarafsızlık, dijital uçurum da dahil olmak üzere çok çeşitli
konuları kapsamaktadır. Geleneksel olarak etik, insanlar arasında yer alan değerleri, ahlâkî bakımdan iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış olanın niteliğini ve temellerini araştıran
felsefe dalı olarak tanımlanmaktadır.
Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, dijital teknolojinin kullanımından doğan etik
sorunların ve bu sorunların etkileyebileceği insan sayısında artışların olacağı gözlenmektedir. Sadece bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile değil, bilgisayar kullanımının kolaylaşması ile de bilişim ortamlarında sık sık etik sorunlar yaşanmaya başlanmıştır.

Dijital etik, dijital teknolojinin toplumumuz ve çevre üzerindeki etkisiyle ilgilidir.
Dünya dijitalleştikçe dijital etik de giderek daha fazla dikkat çekmektedir.

Dijital etik, sosyal sorumluluğu tanımlamak ve uygulayıcılara etik açıdan sağlıklı karar vermede rehberlik etmektir. Örneğin Türkiye Bilişim Derneği (TBD), bilişim etiğini,
bilişim alanında hizmet sunan ve alanların davranışlarını inceleyen bir felsefe dalı olarak
nitelendirip; etiğin uygulamalı bir alt alanı olarak tanımlamıştır (Olcott Jr vd., 2015: 3;
Esenlik & Bolat, 2010: 127; Sadiku vd., 2017: 75; Arıkan ve Duymaz, 214: 320).

Dijital Etiğe İlişkin Unsurların Belirlenmesi

Dijital etik kapsamındaki konuların belirlenmesi çalışmaları ülkemizde ve dünyada
çeşitli kuruluşlarca yürütülmekte ayrıca bu alanda yine akademik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) bünyesinde oluşturulan bir komisyon,
dijital etik kapsamında çalışmalar yürütmektedir (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization [UNESCO], 2018). Kısa adı COMEST olan bu komisyon, World
Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology ismiyle faaliyet göstermektedir (Dünya, Bilimsel Bilgi ve Teknoloji Komisyonu). Türkiye’nin de Yükseköğretim
Kurulu kanalıyla üye verdiği bu komisyon, faaliyetleri kapsamında belirli aralıklarla raporlar yayımlamaktadır. Yine Birleşmiş Milletler çatısı altında, dijital etik konuları kapsamında faaliyet gösteren bir başka kuruluş ise Dünya Fikri Mülkiyet Örgütüdür. World
Intellectual Property Organization (UN-WIPO) kısaltmasıyla bilinen bu kuruluş, fiziksel ve
sanal ortamlardaki fikri mülkiyet hakları ile ilgili çalışmalar yürütmektedir.
Dijital etik konuları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren kuruluş ise The Computer Ethics Institute (CEI) kısaltmasıyla bilinen Bilgisayar Etiği Enstitüsü’dür.

Enstitünün 1992 yılında yayımladığı 10 kural günümüzde halen geçerliğini korumaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri Bilgisayar Etiği Enstitüsü’nün Yayımladığı 10 Kural

1.

Bilgisayarı, başkalarına zarar vermekte kullanmayın.

4.

Bilgisayarı hırsızlık yapmakta kullanmayın.

2.
3.
5.

Bilgisayarla, başkalarının işine engel olmayın.

Başkalarının dosyalarını karıştırmanın yollarını aramayın.

Bilgisayarı yalancı şahitlikte, sahte delil hazırlamada kullanmayın.

116 SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER
6.

7.
8.
9.

Parasını ödemediğiniz yazılımları kopyalamayın ve uygun olmayan biçimde kullanmayın.
Sahibinden izinsiz başkalarının bilgisayar kaynaklarını kullanmayın.
Başkalarının fikirlerini bilgisayarla çalıp kendinize mal etmeyin.
Sosyal hayata etkilerini düşünmeden bir program yazmayın.

10. Bilgisayarı, saygı ve ilgi göstermeksizin kullanmayın (The Computer Ethics Institute
[CEI], 2018).

Türkiye’nin de üyesi olduğu Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development) iki yılda bir yayınladığı Dijital Ekonomi
Görünüm Raporunda (OECD Digital Economy Outlook), kendi çalışma alanı bağlamında,
dijital etik sorunlara işaret etmektedir (OECD, 2018). Dijital etik konuları alanında faaliyetleri bulunan bir diğer kuruluş olarak ise Uluslararası İletişim Danışmanlığı Organizasyonundan (ICCO - International Communications Consultancy Organisation) söz edilebilir. Türkiye’de İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) ile koordineli olarak çalışan
örgüt, dijital iletişim alanındaki etik konular hakkında çalışmalar yürütmektedir (International Communications Consultancy Organisation [ICCO], 2018; (Türkiye’de İletişim
Danışmanlığı Şirketleri Derneği [İDA], 2018).

Dijital Etik alanında faaliyet gösteren ulusal kuruluşların başında ise TBD gelmektedir. 1971 yılından beri faaliyet gösteren TBD, alanda çeşitli etkinlikler organize ederek,
çalışma grupları oluşturarak ve yayın faaliyetlerinde bulunarak dijital etik konularının
belirlenmesi ve farkındalık artırma yönünde rol üstlenmektedir (Türkiye Bilişim Derneği [TBD], 2010). Dijital etik unsurları belirleme çalışmalarına bir örnek olarak Mason’un
1986 yılında 4 başlık altında ele almış ve bilişim etiği sorunlarını PAPA kelimesinin ilk
harflerinden oluşan (Privacy, Accuracy, Property ve Accesibility) olarak belirlemiştir.

Gizlilik (Privacy): Bu boyut, “bireylerin kendisine ya da kendi grubuna ait bilgiyi hangi koşullar altında, hangi güvence ile ne ölçüde paylaşmalıdırlar?” soruları ile açıklanmıştır. Gelişen teknolojilerle birlikte bilgiler artık çok daha kolay ulaşılabilir ve paylaşılabilir
hale gelmektedir. Ancak bilgilere kolay ulaşmak her zaman iyi sonuçlar vermemektedir.
Bireylerin bilgilerinin kendi kontrolleri dışında kötü niyetli bireyler tarafından ele geçirilmesi istenmeyen sonuçlara sebep olmaktadır.

Doğruluk (Accuracy): Bu boyut, “bilginin doğruluğundan ve güvenirliğinden kim sorumludur? hatalı bilgilerden kim sorumlu tutulmalıdır?” soruları ile açıklanmaya çalışılmıştır. Web 2.0 teknolojileri kullanıcıların içerik oluşturmasını ve bilgilerin kolay şekilde
paylaşılmasını sağlamaktadır.

Fikri Mülkiyet (Property): Bu boyuttaki etik sorunlara “bilginin sahibi kim?, fiyatlandırma ve dağıtım nasıl olmalıdır?, kaynaklara nasıl erişilmelidir? bilgiyi elde etmek için
gereken ücret nedir?” soruları ile açıklık getirilmeye çalışılmaktadır. Bu soruların cevapları sahiplik ile ilgilidir. Sahiplik bir mülkiyetin başkaları tarafından nasıl kullanılması gerektiğini belirtmekle birlikte kişinin o mülkiyetin bütün haklarına sahip olmasıdır. Ancak
gelişen teknolojilerle birlikte bilgilerin çok kolay bir şekilde kopyalanabilir ve dağıtılabilir
olması fikri mülkiyetin korunması için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Hukuksal olarak
fikri mülkiyetin korunması için telif hakkı ve patent gibi önlemler alınmıştır.

Erişebilirlik (Accessibility): Bu boyut ise “dijital ortamdaki bilgiye erişim olanağı nasıl sağlanmalıdır? kullanılan teknolojiler hakkında bireylerin ne düzeyde becerilere sahip
olması gerekmektedir?” soruları ile açıklanmaya çalışılmıştır. Bireylerin bilgiye erişebilmesi için gerekli bilgi düzeyine ve gerekli ekonomik düzeye sahip olmaları gerekmektedir.
Mason bu boyutta okuryazarlığa ve bilgi sistemlerinin ulaşılabilir olmasına değinmiştir
(Ozan vd., 2014: 64-65; Yurdakul vd., 2013: 892).

Dijital Etik Konuları
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Dijital etik konularının belirlenmesinde genel olarak, Öztürk’ün (2015: 298-307) çalışmasında yer alan çerçeve temel olarak kabul edilmektedir. Ele alından dijital etik konular şunlardır:
1.

Özel yaşamın gizliliği

4.

Üretilen içeriklerin olgunlaşmadan ve doğruluğunun teyit edilmeden yayılması

2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.

İçeriğin asıl kaynağının gösterilmemesi
Telif/patent hakları

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanamaması
Veri madenciliği

Dijital gözetim olgusu

Haber ve ticari enformasyonun sınırlarının belirsizleşmesi
Yoğun reklam içeriği

10. Yanıltıcı etiketleme ve başlıklandırma
11. Nefret söyleminin varlığı

12. Genel ahlaka aykırı içerik oluşturmak ve yaymak
13. Anonimlik olgusu
14. Trol olgusu

15. Dilin kullanımı
16. Siber zorbalık

17. Israrlı Takip (Stalking)

18. Sosyotelizm (Phubbing)

Özel Yaşamın Gizliliği

Özel yaşamın gizliliği, etik olduğu kadar, anayasanın da güvence altına aldığı, yasal bir
kuraldır.

Dijital ortamda ise bu kuralın ihlali çeşitli şekillerde gerçekleşebilmektedir. Bir başkasına ait ya da bir başkasının da içerisinde yer aldığı görsel ya da işitsel materyallerin
paylaşılması, bu paylaşımlarda etiketleme özelliğinin kullanılması, başkasına ait bu türdeki paylaşımların izinsiz aktarılması, bu kuralın ihlaline ilişkin örnekler olarak gözlenmektedir.

İçeriğin Asıl Kaynağının Gösterilmemesi

İnternet, başlangıçta yalnızca bilgi kaynağı olarak görülen başka bir ifadeyle tek yönlü
iletişimin söz konusu olduğu bir ortam olarak görülmekteydi. Ancak etkileşimli İnternet
(Web 2.0) teknolojisinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte web sitelerine artık kullanıcılar da içerik yükleyebilir dolayısıyla çift yönlü bir iletişimi sürdürebilir hale geldiler.
Bu dönüşüm, birçok tekil İnternet kullanıcısı ya da platformu açısından, daha nitelikli içerik gereksinimini doğurmuştur. Böyle bir ortamda, başka kimselere ait içeriğin asıl kaynağının gösterilmemesi, bir başka dijital etik ihlal olarak öne çıkmaktadır.

Ayrıca bu başlıktaki etik ihlalin bir diğer örneği olarak ise, ödev ya da rapor hazırlamada yararlanılan internet kaynaklarının akademik atıf kurallarına uygun şekilde gösterilmemesi olduğu ifade edilebilir. Bununla ilgili Ersoy ve Özden (2011:618) tarafından
gerçekleştirilen bir çalışmada, öğretmen adaylarının intihal yapma eğilimleri ile öğretim
elemanı kaynaklı değişkenler arasında ilişki bulunmuştur. Çalışma kapsamında, öğretim
elemanlarının bu konudaki beklenti ve hassasiyetlerini net olarak ortaya koymaları önerilmektedir.
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Telif/Patent Hakları

Dijital ortamda, dolaşımdaki bazı veriler “telif/patent” koruması altındadır. Müzik
eserleri, filmler, edebi eserler bu kapsamda değerlendirilebilecek içerikler arasındadır.
Ancak günümüz teknolojileri, telif korumasını kısıtlı hale getirmektedir. Kullanıcılar çok
az çaba sarf ederek bu tür içerikleri edinebilmekte ve paylaşabilmektedir. Bu durum ise
hem etik dışı hem de yasa dışı olarak nitelendirilebilir.

İfade edilen türden içeriğe ilişkin telif/patent ihlallerinin yanı sıra, yazılım boyutunda
da ihlal örnekleri gözlenebilmektedir. Belirli bir ücretle satılan, lisans koruması altındaki
yazılımların, satın alınmaksızın İnternet ortamından indirilerek kullanılması, bu başlıktaki
bir diğer etik ihlal örneğidir.

Üretilen İçeriklerin Olgunlaşmadan ve Doğruluğunun Teyit Edilmeden Yayılması

İnternet ortamında üretilen içerikler çoğu zaman bir editör ya da moderatör kontrolü
olmaksızın yayınlanabilmektedir. Bu durum ise “dezenformasyon” olarak nitelenebilecek
bilgi kirliliğini oluşturmakta ve bir etik ihlal olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanıcılar bu
etik ihlali farkında olmadan gerçekleştirebildikleri gibi, bazı art niyetli kimseler tarafından, bir provokasyon unsuru olarak ya da benzer gerekçelerle bu ihlali gerçekleştirdiği
kimi toplumsal olaylarda gözlenmektedir. Sözü edilen bu durum, İnternette dolaşımdaki
bir içeriğin doğruluğunu teyit etme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanamaması

Dijital ortamda, kullanıcıların paylaştığı veriler, kendilerinin izinleri olmaksızın başka
kişilerce ve başka amaçlarla kullanıma açık haldedir. Bu tür kullanımlar dijital etik ihlal
oluşturmanın yanında yasal olarak da korunmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda, 2016
yılında 6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kabul edilmiş ve bu kanun
uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) kurulmuştur. Kurum web sitesinde ifade edildiği şekliyle, kurumun misyonu şu şekildedir: “Anayasada öngörülen özel hayatın
gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması kapsamında, Ülkemizde kişisel verilerin
korunmasını sağlamak ve buna yönelik farkındalık oluşturarak bilinç düzeyini geliştirmek, aynı zamanda veri temelli ekonomide özel ve kamusal aktörlerin uluslararası rekabet kapasitelerini artırıcı bir ortam oluşturmak” (Kişisel Verileri Koruma Kurumu [KVKK],
2018).

Veri Madenciliği

Bir önceki başlıkta sözü edilen kişisel veriler, birbirinden farklı kaynaklarda yer alabilmektedir. Bunlara örnek olarak çeşitli sosyal medya hesapları, banka hesapları, çalışılan
kurum bilgi işlem sistemi, forum/blog gibi diğer ortamlar gösterilebilir. Çeşitli kişilerin
sözü edilen ortamlarda bıraktığı dijital izlerin toplanması ve izinsiz şekilde kullanılması
bir başka dijital etik ihlal unsurunu oluşturmaktadır.

Dijital Gözetim Olgusu

Bilişim teknolojisi araçları, sahip olduğu donanım nitelikleri (kamera, mikrofon vb) ve
internet bağlantısı yoluyla fiziksel izlenmeyi olanaklı hale getirmektedir. Ayrıca, yasadışı
yazılımlar yoluyla, sanal olarak, kullanıcının bilgisayar ortamında gerçekleştirdiği hemen
tüm yazışma ve işlemlerin izlenmesi de olanaklıdır. Bu durum yine hem yasa dışı hem de
etik dışı bir sorun olarak öne çıkmaktadır.
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Haber ve Ticari Enformasyonun Sınırlarının Belirsizleşmesi

İnternet ortamında dolaşımda olan içeriğin kontrolü çoğu durumda mümkün
olmadığından, herhangi türdeki (yazı, ses vd) içeriğin arasına rahatlıkla reklam öğeleri
yerleştirilebilmektedir. Kullanıcıların başka amaçlarla ziyaret ettiği sitelerde, beklentilerinin aksine karşılaştıkları bu tür reklamlar dijital etiğe aykırı addedilebilir.

Yoğun Reklam İçeriği

Bazı ticari siteler ya da sosyal medya platformları, kâr amaçlarına bağlı olarak, belirli miktarda reklama yer vermektedir. Ancak sözü edilen reklamların, asıl içeriğin önüne
geçecek derecede yoğun kullanılması ve bu yoğun reklam kullanımı yoluyla kullanıcının
rahat (uygun) bir kullanım deneyimi gerçekleştirememesi etik dışı bir durum olarak gözlenmektedir.

Yanıltıcı Etiketleme ve Başlıklandırma

Hemen her İnternet sayfasının hangi sayıda ziyaret edildiği, kaç kullanıcı tarafından
takip edildiği günümüz dijital ortamında önemli bir rekabet unsuru olarak görülmektedir.
Bu nedenle hem ticari siteler hem de tekil kullanıcılar, kendi web sitelerine ya da sosyal
medya hesaplarına daha fazla kullanıcı çekebilmek için etik dışı olarak yanıltıcı başlıklar
ya da etiketlendirmeler kullanmaktadır.

Nefret Söyleminin Varlığı

Nefret söylemi, günlük hayatta olduğu gibi dijital ortamda da istenmeyen ve etik dışı
bir davranış olarak nitelendirilebilir. İnsanların, bir ekran ardında olmanın verdiği rahatlıkla, dijital ortamda, nefret söylemine daha fazla yönelme ihtimalleri, bu başlığı daha kritik hale getirmektedir.

Genel Ahlaka Aykırı İçerik Oluşturmak ve Yaymak

İnternet ortamı her yaştan bireyin kullanımına açık haldedir. Özellikle çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyebilecek içeriğin paylaşılması ve yayılması bir başka dijital etik sorununu oluşturmaktadır. Ayrıca bu durum, çocuklar özelinde
daha önemli olmakla birlikte, İnterneti kullanan hemen herkes için rahatsız edici olarak
nitelendirilebilir.

Anonimlik Olgusu

İnsanlar, günlük hayatta gerçekleştirdikleri tüm davranışlarından bireysel olarak
sorumludurlar. İnternet ortamında da bunun böyle olması beklenebilecekken, yapısı
gereği, bireyler anonim olarak (kendi isim ve kişisel belirtici niteliklerini gizleyerek)
paylaşım ve davranışlarda bulunabilmektedir. Bu kullanım şeklinin de dijital etiğe aykırı
olduğu ifade edilebilir. Sincar ve Uğurlu (2012: 751) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, öğretmenlerin eğitimle ilgili konularda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla
katıldıkları forum sayfalarında; karakter, saldırganlık, takıntı ve saygısızlık kategorileri
altında çok sayıda etik olmayan davranışla karşılaştıklarına işaret edilmektedir.

Trol Olgusu

Bir önceki başlıkta sözü edilen anonim davranışlar, kimi zaman, bilinçli olarak çeşitli çatışmaları alevlendirmek, dijital ortamdaki huzuru bozmak gibi amaçlarla provokatif
olarak gerçekleştirilebilmektedir. Trol ismiyle anılan karakterlerin gerçekleştirdikleri bu
türden uygulamalar bir başka etik sorunu oluşturmaktadır.
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Dilin Kullanımı

Dijital araç ve platformlar, temelde, iletişim sağlama rolünü üstlenmektedir. İletişimin
etkin aracı olan dilin kurallara uygun şekilde kullanılmaması etik dışı bir davranış olarak
nitelenebilir. Dijital ortamlarda, genellikle, herhangi bir denetim mekanizması olmadığından, bu konuda da etik ihlaller gözlenebilmektedir. “Selam” kelimesi yerine “slm” veya
“naber” kelimesi yerine “nbr” yazmak gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Siber Zorbalık

Özellikle Genel Eğitim çağında, okullarda gözlenen akran zorbalığı, İnternet ortamında, Siber zorbalık ya da Sanal zorbalık gibi isimlerle haline bürünebilmektedir. Kişilerin,
belirli bir kişiyi sanal ortamda küçük düşürücü, hakir görücü bu türden davranışları dijital
etik dışı olarak ifade edilebilir.

Israrlı Takip (Stalking)

Bir kimsenin, başkalarını, rahatsız edici derecede, dijital takibi, bir başka dijital etik
ihlalidir. Stalk kelimesi İngilizceden dilimize geçmiş bir kelimedir. Türkçe karşılığı genel
hatlarıyla sözlüklerde “sessizce yaklaşmak, gizlice sokulmak, kol gezmek, sinsice izlemek,
ağır adımlarla yürümek, azametle yürümek, sarmak gibi sözcüklerle ifade edilmektedir.
Oxford Dictionaries’de stalk eylemi; “birine istenmeyen veya saplantılı bir ilgi ile tacizde bulunmak veya sıkıntı vermek” siberstalklama (cyberstalking) ise; “Bir kişiyi taciz etmek ya da korkutmak için, örneğin tehdit edici e-postalar göndererek onunla elektronik
iletişim yöntemlerinin tekrar tekrar kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Siberstalker
(cyberstalker) kısaca, başka bir kişi veya kişilerin çevrimiçi etkinliklerini izleyen kişidir.
Stalk kavramının hukuki bir nitelik kazanması oldukça yenidir ve bu kavram, hukuk bilimi
dışında, psikoloji, sosyoloji, kriminoloji, gibi birçok disiplinin ilgi ve çalışma alanına girmektedir (Doğan, 2014: 139-150; Akmeşe & Deniz, 2017: 24-25).

Sosyotelizm (Phubbing)

Taşınabilir bilişim teknolojileri araçlarının yaygınlaşması, günlük sosyal ilişkileri
de etkilemektedir. İnsanların, bulundukları sosyal ortamda, saygısızlık derecesinde cep
telefonu, ile meşgul olması, etik olmayan bir davranıştır. Sosyotelizm, bireyin başka birey(ler)le iletişim hâlindeyken dikkatini akıllı telefona vermesi, akıllı telefonla ilgilenmesi ve algısını kişilerarası iletişimden kaçırmasıdır. Sosyotelizm sözcüğünün İngilizce
karşılığı olan Phubbing sözcüğü ünlü MacGuarie Sözlük’ün güncellenesi sırasında ortaya
çıkmıştır. Güncelleme ekibi çağın hastalığı denilebilecek bu akıllı telefon bağımlılığı için
telefon (phone) ve yok saymak (snubbing) sözcüklerini birleştirerek phubbing sözcüğünü
üretmiştir (Karadağ, 2016: 224).

Alınabilecek Önlemler

Sosyal medya kullanıcılarının alabileceği etkili önlemlerden birisi, hemen her sosyal
medya platformunun detaylı olarak sunduğu gizlilik ayarlarının yapılmasıdır. Bu sayede,
kullanıcı, kendi profilini kimlerin görebileceği, kimlerin hangi şartlarda kendisiyle iletişim
kurabileceği, paylaşımlarını ne kadar herkese açık ya da ne kadar gizli tutabileceği gibi
detayları belirleyebilmektedir Ermişoğlu (2016: 46-47).

Sosyal Medya Platformları Gizlilik Politikaları

Günümüzde yaygın şekilde kullanılan akıllı telefonlar için ise, yüklenen mobil uygulamalar için uygulama izinlerinin kontrol edilmesi bir diğer etkili önlem olarak ifade edilebilir. Bu sayede, kullanıcı, uygulama sağlayıcılara çeşitli bilgilerine erişim hakkı verip
vermeme kararını gözden geçirebilir. Bu bilgiler arasında; rehber, mesajlaşma, yüklü uygulamalar, konum, fotoğraflar, ses ve video kayıtları örnek olarak gösterilebilir.
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Geçmişte “antivirüs” olarak isimlendirilen türde yazılımlar günümüzde işlevini geliştirerek genel koruma yazılımı rolü üstlenmektedir. Kullanılan hemen tüm bilgi ve iletişim
teknolojisi araçları için bu tür koruma yazılımları kullanılması, alınabilecek bir başka önlemdir.

Tüm bunların yanında, dijital etik ihlal davranışlarının önüne geçmenin önemli yollarından birisi olarak, yine dijital olanakların gücünden faydalanılabilir. Örneğin her sosyal
medya platformu, rahatsız edici ya da etik dışı / yasa dışı paylaşımların bildirilmesi için
kanallar (seçenekler) sunmaktadır. Bu yolla etik dışı paylaşımların bildirilmesi, ayrıca söz
konusu kimselerin afişe edilmesi, eğer aynı zamanda yasa dışı bir ihlal söz konusuysa ilgili
mercilere bildirilmesi, etik dışı davranışlardan korunmak ve bu davranışların önüne geçmek için alınabilecek bir diğer önlemdir.

Yılmaz ve diğerlerine göre (2016:28) alınabilecek önlemlerden bazılarını şu şekilde
sıralamaktadır;
•

Güvenlik yazılımlarının güncel tutulması,

•

Güvenli olmayan e-postaların açılmadan silinmesi,

•
•
•
•

Lisanslı yazılımların kullanılması,

Parolaların birbirinden bağımsız olması,

Sosyal paylaşım ağlarında kişisel bilgilerin paylaşılmaması,

Elektronik bankacılık ve çevrimiçi alışverişte kişisel bilgisayarların kullanılması.

Tüm bu önlemlerin yanı sıra, bu konuda bilinç sahibi olunması ve eğitim yoluyla
bireylere bu yönde olumlu tutumun kazandırılması dijital etik sorunların çözümünde
önemli bir adım olabilir. Sonuç olarak, teknolojinin çok hızlı gelişmesiyle birlikte dijital
etik ihlalleri bilişim ortamında oldukça sık yaşanır hale gelmiştir.
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Bütçe açığı olgusu ülkelerin gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak meydana gelen
önemli bir makro ekonomik sorundur. Devletlerin bütçe açığı olduğu ve bu oluşan bütçe
açığının nasıl finanse edilmesi gerektiği yönünde ekonomistlerin farklı görüşleri bulunmaktadır. Bütçe açığı kavram olarak kamu gelirleri ile kamu giderleri arasında oluşan farkı
ifade etmektedir. Bütçenin açık vermesi kimi durumlarda örneğin büyümenin gerçekleştiği ekonomilerde belli bir sınıra kadar kabul görülebilir bir durum olarak ifade edilebilir
ancak bütçe açığının giderek artması durumunda ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Dünyada yaşanan krizler sonucunda 1991 yılında Avrupa Birliği ülkeleri arasında uygulanmakta
olan Maastricht kriterlerine göre Bütçe Açığı / Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) oranının
%3 olması kabul edilebilir bütçe açığı oranına örnek oluşturmaktadır. Bir ülkenin bütçesi
onun mali gücünü ifade etmektedir.

Enflasyon ve bütçe açıkları arasında bir ilişki olup olmadığı uzun yıllardır üzerine tartışılan konulardan biri olarak karşımıza çıkmıştır. Genel olarak özetlendiğinde hakim olan
iki görüş olduğunu söylenebilir. İlk görüş olarak Ricardocu Denklik teoremi esas alındığında kurulan modellerde ekonomide fiyatlar düzeyinin belirlenmesinde para politikasının
etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ricardocu Denklik teoremine göre bireyler rasyonel
beklentilere sahiptir. Bu yüzden bu görüşü savunan ekonomistler toplam talep ve fiyatlar genel düzeyinde maliye politikasının etkin olmadığını varsayarlar. Klasik iktisatçılara
göre enflasyon kavramı klasik miktar teorisi ile açıklanmaktadır. Bu nedenle enflasyonun
belirlenmesinde maliye politikasının etkin olmadığını tam aksine parasal faktörler ve sonucunda para politikasının etkin olduğunu savunurlar.

Bir diğer görüş olarak Keynes , ekonomik sorunlarda olay ve olgularda talep yanlı çözümlere ağırlık verir. Keynes’e göre kamu harcamalarında bir artış olması durumunda
veya vergi gelirlerinde bir azalma olduğunda ekonomide bütçe açığı meydana gelir. Oluşan bütçe açığını finanse etmek için devlet merkez bankasına başvurabilir ve para basımına karar verebilir veya borçlanma yoluna gidebilir her iki durumda da fiyatlar genel
düzeyi artar.

Bu iki durum kısaca şöyle özetlenebilir: Merkez Bankası devletin bütçe açığını parasallaştırabilir ancak parasallaştırmadığı durumda giderek daha artan bütçe açığı politikası
ve yüksek enflasyona sebep olabilir. Merkez Bankası para basmak yoluyla bütçe açıklarını
karşılamadığı takdirde piyasaya tahvil çıkartır ancak bu yöntemle finansman sağlanırsa
reel sektör yatırım harcaması gerçekleştirmek ve makine teçhizat almak yerine tahvil alır.
Bu sebeple özel sektör yatırımları dışlanır ve üretim azalır. Bu yüzden ekonomide para arzının artmaması durumunda ve üretimin de azalması durumunda daha az ürüne daha çok
talep olacağı için ekonomideki fiyatlar genel seviyesi yükselir ve fiyatlar artmaya başlar
(Akçay vd., 2001: 2).  

Diğer bir deyişle ekonomide sürekli bütçe açığı olduğu durumda para politikaları
mali politikaların baskısı altında kalır. Hükümet para arzının artırdığı durumda enflasyon
olacağını varsaydığı için borçlanma yolunu tercih edebilir. Para arzının sabit olduğu durumda oluşan açıklar daha yüksek faiz oranına sebep olacaktır. Böylece borç miktarında
gerçekleşen sürekli artış borç faiz oranlarını ve dolayısıyla faiz ödemelerini ve sonuç
olarak borç stokunu arttırır. Devlet vadesi gelen borçlarını ödemek için tekrar piyasadan
borçlanır ve bu süreç sonunda parasal tabanın genişletmek zorunda kalacaktır. Bu süreçte
oluşan yüksek faiz oranları özel sektör yatırımlarının dışlanmasına neden olur. Özel sektör yatırımlarının dışlanması halinde ekonomide ki reel büyüme oranı azalır ve enflasyon
oluşur (Hondroyiannis ve Papapetrou, 1994: 493).
Sargent ve Wallace’ın öne sürdüğü hoş olmayan monetarist aritmetik kavramına göre
ise mali otoriterinin bütçe disiplinini sağlayamadığı durumlarda kamu açıklarının para-
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sallaşması nedeniyle fiyatlar genel düzeyinde meydana gelen artış ile mücadele etmek
için cari dönemde sıkı para politikalar uygulanacağını ve bu politikanın uzun dönemde
enflasyonu düşürmek yerine yükselteceğini belirtmiştir. Bu görüşü savunan ekonomistler
para ve maliye politikalarının koordineli bir biçimde uygulanması gerektiğini öne sürmüşlerdir. Ekonomide para politikası uygulanırken çeşitli maliye politikaları tarafından desteklenmelidir. Para otoriteleri tarafından parasal taban belirlenirken fiyat istikrarı dikkate
alınmalı ve bunun yanında mali otoriteler gerçekleştirmekte olduğu kamu harcamalarını
kamu geliri ile aynı oranda gerçekleştirmelidir.

Monetarist akım olarak bilinen Frienman’ın öncüsü olduğu parasalcı görüşe göre;
enflasyon bütçe açıkları ve para arzı arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Gelişmekte olan
ülkelerde enflasyonun temel nedeni bütçe açıklarının parasallaşmasıdır (Koru ve Özmen,
2005). Bunun nedeni reel değişkenlerin örneğin istihdam, reel faiz, toplam talep ve fiyat
gibi değişkenlerin temelde parasal değişmelerden etkilenmesidir. Ekonomide bulunan
para arzı değiştiğinde kısa dönemde birçok değişkenin etkilendiği görülse de uzun dönem
incelendiğinde değişkenlerin denge değerine döndüğü ve fiyatın değişmesi gibi nominal
etkisi olduğu görülür.

1980’li yıllara gelindiğinde enflasyonun temel nedenin para politikası olduğu konusu
araştırılmaya başlanmıştır. Ekonomide enflasyon olması durumunda uygulanmakta olan
sıkı para politikası sürdürülemez borç finansmanı sürecine sebep olur ve uzun vadede
enflasyon artar. Bu bağlamda enflasyon kavramı mali yönü bulunan parasal bir olgudur
(Koru ve Özmen, 2005). Bir ekonomide sürekli bütçe açıklarının oluşması durumunda
devlet er ya da geç bu bütçe açığını para basmak suretiyle finanse ederek enflasyonist
süreci başlatmış olacaktır. Bu teoreme göre enflasyonun temelinde mali dengesizlikler
vardır ancak enflasyona sebep olan diğer parasal olguların önemi de ihmal edilmemiştir.
Bütçe açığı ve enflasyon kavramı özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak karşımıza çıkar. Bunun temel sebepleri gelişmekte olan ülkelerin güçlü bir vergi sistemi bulunmaması, politik istikrarsızlık içerisinde olmaları ve dış borç imkanlarının sınırlı olması
sebebiyle para basarak senyoraj gelirine başvurmalarıdır.

2. Türkiye Ekonomisinde Bütçe Açıkları ve Enflasyon
İlişkisi

Türkiye için bakıldığında enflasyonun temel sebeplerinden biri bütçe açıkları olarak
görülmektedir. OECD ülkelerine ve gelişmekte olan birçok ülke ile kıyaslandığında bütçe
açığının GSMH oranı fazla olmamakla birlikte asıl sorun bu borcun finansmanıdır (Koru
ve Özmen, 2003: 591).

Türkiye’de 1960 yılından itibaren 1980 yılının başlarına kadar planlı ekonomi dönemi
dolayısıyla ekonomi politikaları büyük oranda beş yıllık kalkınma planlarına göre belirlenmiştir. Kamu açıklarının giderilmesinde Merkez Bankasına başvurulmuş para politikası maliye politikasının hedefleri için kullanılmış ve dışsal açıklar Merkez Bankası tarafından parasallaştırılmıştır. Bu dönemde dış ticarette korumacı politikalar uygulanması, iç
piyasaya müdahale edilmesi ve ithalat için kısa vadeli dış borçlanmaların etkisine ek olarak Petrol krizinin patlak vermesiyle ödemeler dengesinde ciddi sorunlar yaşanmıştır. Önlem alınmadan kullanılan kısa vadeli borçlar 1977 yılında ödenemez bir hal almış ve 1978
yılında ekonomik kriz başlamış ve IMF ile çözüm arayışı başlamıştır (Kazgan, 2005:173).

Türkiye ekonomisinde ki dar boğazın aşılması için ve alınan önemlerin yetersiz olması
sebebiyle ekonomik anlamda yeni bir dönem olarak nitelendirilen 24 Ocak kararlarının
temelleri atılmıştır. 24 Ocak 1980’de ekonomik istikrar ve serbestleşme hedeflerinin gerçekleşmesi için serbest piyasa ekonomisine geçilmiştir (Akçay vd., 1996: 2). 1980 yılında
Türkiye ekonomisinde önemli değişikliklerin yaşandığı bir dönem olarak karşımıza çıkmıştır. Bu tarihle birlikte liberalleşme ve dışa açıklık ekonomik yaşamın yeni stratejisi
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olarak temel alınmıştır. Dışa açılma ve liberalleşme çabaları ülkenin yapısal dinamiklerinin ve ayrıca Dünya ekonomisinde gerçekleşen yeni gelişmelerin ortak sonucu olarak
karşımıza çıkmıştır. Uygulanan ekonomik istikrar programı ile ithalat serbestleştirişmiş,
Türk lirası devalüe edilmiş ve esnek döviz kuru benimsenmiştir. Ayrıca yabancı sermaye
girişlerini sağlamak için ihracat teşvik edilmiştir.

1980 yılı finansal liberalizasyon sonrası hükümetin Merkez Bankasına başvurması
para arzının arttırılmasının talep edilmesi büyük ölçüde kısıtlanmıştır. Bu yüzden kamu
açıklarının giderilmesi için iç borçlanma en önemli finansman kaynağı haline gelmiştir
(Koru ve Özmen, 2003: 592). Devletin uyguladığı temel politika sıkı maliye politikasıdır.
Bu politikanın amacı fiyatlar genel seviyesinin yükselmesinin önlenmesidir. Devlet sosyal
harcamalarını kıssa dahi kamu harcamalarını azaltmalı ve ekonomiye müdahalede bulunmamalıdır. Ekonomik istikrar programı uygulandığı ilk üç yılda kısa vadeli hedeflerine
büyük ölçüde ulaşmıştır. Uluslararası piyasalardan sağlanan krediler dolayısıyla acil dış
finansman sorunları ortadan kalkmış ve yabancı sermaye girişiyle döviz dar boğazından
çıkılmış ödemeler bilançosu açığı küçülmüş ve fiyatlar genel seviyesi düşme sürecine girmiştir (Şahin, 2006:199-200). Bu dönemde uygulanan maliye politikası incelendiğinde bir
disiplin sağlandığı görülmüştür. Kamu harcamaları daraltılmış üretim için yapılan taban
fiyatları ve destekleme alımlarının kapsamı daraltılmıştır. Böylece bütçe dengesi ve parasal göstergelerde iyileşme olmuştur. Özellikle enflasyonun kırılmasında bu iyileştirmelerin etkisi oldukça yüksektir.

1983 yılına gelindiğinde uygulanmakta olan daraltıcı maliye politikasının terk edildiği
görülmüştür. IMF ile yapılan stand-by anlaşmasının 1986 yılında sona ermesi ile iktidar
daha gevşek politikalar uygulamaya başlamıştır. Daraltıcı maliye politikasından vazgeçilmesi ile kamu harcamalarında artış yaşanmış ve dolayısıyla enflasyon üzerinde olumsuz
etkilere sebep olmuştur. Bu dönemde liberalizasyon hareketlerinin etkisi ve serbest piyasa ekonomisinin de etkisiyle kaynak dağılımında piyasa fiyatı etkili olmuştur. Bu nedenle ihracata dayalı büyüme hedefleri doğrultusunda TL’nin değeri düşük tutulmuş ve
yerli malların yabancılara ucuz hale gelmesi sağlanmış ihracat desteklenmiştir (Yeldan,
2003:48-49).

1986 yılından itibaren artan bütçe açıkları sebebiyle iç borçlanma yoluyla finansman
büyük ölçüde artmıştır. Bunun temel sebebi para arzının sabit olması durumunda devletin iç borçlanma yoluna başvurulduğunda bunun enflasyona yol açmayacağı görüşüdür.  
Ancak tüm bu sonuçlar dikkate alındığında 1983-1987 dönemi yıllık büyüme hızı %6,5
olarak gerçekleşmiştir. Ancak bu büyüme sonuçları ile birlikte enflasyon oranında da bir
artış yaşanmıştır. Gerek sıkı maliye politikasının terk edilmesi kamu harcamalarının artması gerekse de büyüme hızındaki artışa paralel olarak 1980 yılında %115,6 düzeyinde
olan enflasyon oranı 1982 yılında sıkı maliye politikasının etkisiyle %21,9 gibi bir seviyeye düşerek ardından 1988 yılında tekrar %73,7 seviyesine yükselmiştir.
Türkiye ekonomisinde yaşanan belirli yapısal kırılmalardan bir diğeri ise 1989 yılında
yaşanmıştır. 1989- 1994 dönemi ele alında finansal liberalizasyon hız kazanmıştır.  1989
yılının en önemli özelliği sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi ve buna bağlı olarak
piyasanın yeniden canlandırılmaya çalışma sürecidir (Yeldan, 2003:60). Ne yazık ki gerekli önlemler alınmadan gerçekleştirilen sermaye hareketlerinin serbestleşme hareketleri
ülkeyi spekülatif para hareketlerine şoklara karşı açık ve hazırlıksız hale getirmiştir. Ve
bu dönemde ülkeye yabancı sermaye girişlerinde artış yaşanmış bunun doğal sonucu olarak TL aşırı değerlenmiş ihracat düşmüş ithalat artmış artan ithalata bağlı olarak iç talep
yükselmiş ve ek olarak faiz oranları yükselmiştir (Yentürk, 2005:62-65). Kısa vadeli yabancı sermaye akımları ile ekonomi dış açıklarının finanse etmiş ithalat ve tüketim hacmi
artmıştır. Diğer bir ifade ile Türk lirasının değerlenmesi nedeniyle ortaya çıkan cari işlem
açıkları, ülkede oluşan yüksek faiz sebebiyle gelen spekülatif kısa vadeli sermaye hareketleri ile finanse edilmiştir (Kazgan, 2006:149).
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1990’lı yıllara gelindiğinde Körfez krizi ortaya çıkmış bu dönemde yaşanan erken seçim nedeniyle işçi ücretlerine artış yapılmış ve destekleme alımları artırılmış dolayısıyla
tüm bu nedenler doğrultusunda kamu harcamalarında artış yaşanmış ekonomik dengeler
kötüleşmiştir.1993 yılına gelindiğinde döviz kurunda ve mali piyasalarda belirsizlikler
artmış ve ekonomi krizin eşiğine gelmiştir. 1994 yılı Türkiye ekonomisi için önemli tarihlerden biri olup ülke ciddi oranda cari açık ve bütçe açığı ile karşı karşıya gelmiştir (Ülgen,
2005:84). Yaşanan cari açığın giderilmesi için iktisadi birimler devalüasyon beklentisi içine girmiş ve bu yüzden ekonomik birimlerin döviz talebi daha da yükselmiştir. Dönemin
en belirgin özelliği oluşan yüksek kamu açıklarının finansmanı için ve de döviz kurunun
artmasını önlemek için piyasadaki TL’nin piyasadan çekilmesi yoluyla yani iç piyasadan
borçlanma yoluna başvurmalarıdır. Devlet kısa vadeli borçlarını ödemek ve döviz talebini
düşürmek amacıyla %400 oranında faizle borç kağıtları piyasaya sürmüştür (Kepenek ve
Yentürk, 2001:484-485).
Siyasi istikrarsızlıklar sonucu oluşan kamu açıkları iç ve dış borç ile kapatılmaya çalışılmış ancak bu durum giderek kronik bir hal almış ve mevcut borçların sürekli yeni
borçlarla kapatılmaya çalışıldığı bir dönem yaşanmıştır. 1993 yılında ise hükümet TCMB
borçlanmaya başlamış ve bu yüzden TCMB rezervlerinde ciddi bir azalma yaşanmıştır. Bu
dönemde uygulanan önemli gelişmelerden biri devalüasyon yapılmasıdır. 29 Ocak 1994
tarihinde %13,6 devalüasyon yapılmıştır

Türkiye’de yaşanan bu krizlerin makro ekonomik sorunların artışının önlenmesi
amacıyla 5 Nisan 1994 kararları alınmıştır. Bu kararların temel hedefi kamu finansmanı
üzerindeki dengesizliği gidermek, ihracatı artırmak, enflasyonu düşürmek, TL üzerinde
istikrar sağlamak ve ekonominin istikrara kavuşmasını sağlamaktır. Ocak 1994 yılında döviz kırı 19.000 TL/DOLAR ve MB rezervleri 7 milyar dolar iken Nisan ayında TL/DOLAR
38.000 ve MB rezervleri ise 3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Alınan önlemler dolayısıyla devalüasyon nedeniyle ihracatın ithalatı karşılama oranında gelişmeler yaşanmıştır.
Kamu harcamalarının düşürülmesi sebebiyle bütçe açıklarında azalma gerçekleşmiştir.
Ayrıca kısa vadeli yabancı sermaye girişi düşüş eğilimine girmiştir (Yentürk, 2005:67).
Ancak 1994 yılında alınan kararlar yürürlükte olan istikrar programı başarılı olmamıştır.

1998 yılında Asya ve Rusya krizlerinin ortaya çıkmasıyla ulusal ekonomi olumsuz
etkilenmiş ve daralma sürecine girmiştir (Yeldan, 2003:159). Ekonomide yurt içi talepte daralma gerçekleşmiştir. Rusya’da kriz yaşanması sebebiyle ihracat talebi azalmıştır.
Ekonomik istikrarın olmaması ve güvensizlik ortamı nedeniyle yabancı sermaye girişi
düşmüş ve ülke yeni bir kriz ortamına girmiştir. 1994 kararları ekonomik sistemi dengeye getirmek için etkili olmamış ve bu kısa dönemli bastırılan makro ekonomik sorunlar
yeniden ortaya çıkmıştır. Tüm bu sorunlar doğrultusunda ülke ekonomisinde topyekün
reform ihtiyacı doğmuştur (Yentürk, 2005:68, Yeldan, 2003:160). 1999 yılı Aralık ayında
IMF ile stand-by anlaşması düzenlenmiştir. Ve ekonomide gelişmeler yaşanması için üç
yıllık zaman dilimini kapsayan enflasyonu düşürme programı uygulanmıştır. Bu bağlamda
maliye politikası para ve döviz kuru politikalarına ilişkin yapısal reformların gerçekleşmesi gerektiği vurgulanmıştır. 9 Aralık 199’da IMF’ye verilen niyet mektubu ile birlikte döviz
çıpası yöntemli – anti enflasyonist istikrar programı uygulanmaya başlanmıştır. Döviz kurunun çıpasına dayalı yapılan çalışmaların sonucu olarak 2000 yılının sonunda enflasyon
oranının %25, 2001 yılında %12 ve 2002 yılında ise %7 olması hedeflenmiştir. Ayrıca ülke
içi kaynakların etkin kullanımı , gelirin daha adil dağılımının sağlanması, reel faiz oranının
daha düşük düzeye çekilmesi ve ekonomik büyüme hızının artırılması gibi temel hedefler
benimsenmiştir. 2000 yılının Kasım ayına kadar geçen süreçte ekonomide iç talep artmış,
üretim artmış maliye politikası açısından devletin program hedeflerine uygun davranması
dolayısıyla kamu sektörünün faiz dışı fazla hedefi aşılmış ancak program 2000 yılı Kasım
ayına kadar başarı ile uygulanmıştır (Yay, Yay ve Yılmaz, 2001:44-45). 2000 yılında enflasyon oranı %67’den %38 e düşmüş ancak belirlenen hedefe ulaşamamıştır. Ve bu gibi
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diğer değişkenler de ele alındığında programın nihai hedeflere ulaşamadığı görüşmüştür.
Sonuç olarak döviz kurunun hedeflenen enflasyona göre belirlenmesi dolayısıyla   ayarlanan döviz kuru karşısında TL aşırı değerli hale gelmiş ve bu nedenle ihracat azalmış ve
ithalat artmıştır. Bu sonuçlardan da görüldüğü gibi cari işlemler açığında hızlı bir yükseliş
meydana gelmiştir bu nedenle ekonomik birimler oluşan bu açığın finansmanı için devalüasyon beklentisi içine girmiş bu yüzden döviz taleplerini artırmışlardır. Tüm bu makroekonomik sorunlara ek olarak bankacılık sektöründe de olumsuz gelişmeler yaşanmış, fon
sahipleri ve karar mekanizmalarının piyasaya olan güveni zayıflamış ve tüm bu gelişmeler
ülkeyi 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizine doğru sürüklemiştir.

2002 Yılında ülke ekonomisini canlandırmak hedefiyle para politikası, sıkı maliye
politikası ve döviz kuru politikaları ile birlikte Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı oluşturulmuştur. Sabit kur sistemi yerine esnek döviz kuru sistemi benimsenmiştir. İlk yıllarda
örtük enflasyon hedeflemesi daha sonrasında 2006 yılından itibaren açık enflasyon hedeflemesi stratejisini benimsenmiştir. Bankacılık sektöründe yaşanan sorunlar için ciddi
ve yeni bir yapılandırma oluşturulmuştur. Disiplinli bir maliye politikası uygulanmalı ve
süreç içerisinde ekonominin düzelmesi için yapısal reformlar yapılması tasarlanmıştır.
Tüm bu gelişmeler ışığında 2004 yılında uzun zamandır gerçekleşmeyen bir rakam olarak
enflasyon oranı %10’un altına düşerek tek haneli seviyelere inmiştir.
2008 yılında dünya ekonomisinde yaşanan krizler ve sorunlara bakıldığında birçok
ülke daralma sürecine girmiştir. Ancak ülkemizde uygulanan programın büyük ölçüde başarılı olduğu görülmüştür. Para politikasının ve maliye politikasın ihtiyatlı duruşu kamu
gelirleri ve harcamalarına bakıldığında bütçede disiplinin sağlanmış olması ve ekonomide
gerçekleşen enflasyonun hedeflenen enflasyona uyumlu olması nedeniyle karar birimleri
tarafından enflasyon bekleyişleri olumlu seyrini devam ettirmiştir (TCMB, 2006).

Bu bilgiler ışığında Türkiye’de yaşanan bütçe açıklarının enflasyona neden olup olmadığının analiz edilmesi önemli bir konu haline gelmiştir. Yapılan analiz doğrultusunda
bu ilişkinin kurulması ekonomide uygulanacak politikalar için bir yol gösterici olacaktır.

3. Bütçe Açıkları ve Enflasyon İlişkisi Bağlamında İktisat Okulları
3.1. Klasik İktisatta Bütçe Açığı ve Enflasyon İlişkisi

Klasik iktisatçılar ekonomide ki nominal değişkenlerin açıklanmasında miktar teorisini esas alırlar. Bu teoride para arzı ile fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişki açıklanmaktadır. Başka bir ifade ile miktar teorisi paranın değeri ile piyasada bulunan para miktarı
arasındaki ilişkiyi açıklar. Adam Smith, J.S. Mill ve Ricardo gibi birçok klasik iktisatçı enflasyonu miktar teorisi temelinde açıklamaktadır (Şahinoğlu 2010:3). Ekonomide bulunan
para miktarı toplam talebi gerçekleşen toplam talep ise fiyat düzeyini belirler.

Klasik iktisatta miktar teorisi hakkında iki görüş bulunur Birincisi Fisher denklemi
diğeri Cambridge denklemi olarak karşımıza çıkar. Fisher teorisinde para yalnızca mübadele değişim aracı olarak esas alınmıştır.
M.V = P.T

Miktar teorisine göre fiyatlar genel düzeyinde gerçekleşen artış yani enflasyon ile para
miktarındaki artış aynı oranda ve aynı yönde gerçekleşir. MV=PT denkleminde M para
miktarını V ise paranın dolaşım hızını ifade eder. Denklemin sağ tarafında bulunan P malların ortalama fiyatını T ise ekonomide satılan mal miktarını ifade eder. Denkleme göre
para miktarı artarsa fiyatlar genel düzeyi de artar.

Fısher fiyat dışındaki denklemde bulunan değişkenlerin denge değerlerinin bazı otoriteler tarafından belirlendiğini öne sürer. Bunun sonucunda oluşan değişim denklemi fi-
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yat düzeyini belirler. Buna ek olarak miktar teorisinin temel varsayımı ekonomideki para
miktarının para otoritesi tarafından dışsal ve kontrol altında olmasıdır. Paranın dolaşım
hızının denge değeri kısa dönemde sabittir ve geleneksel faktörler tarafından belirlenir.
Klasik iktisatçılara göre T düzeyi yani ekonomideki çıktı miktarı reel sektör tarafından belirlenir ve kısa dönemde sabittir. Böylece denklemde V ile T değerleri sabit olduğu varsayılır ve denklem Para arzı ile Fiyatlar genel düzel düzeyi arasındaki ilişkiyi açıklar. Örneğin
bir ekonomide para arzı %20 artarsa fiyatlar genel düzeyi de %20 artar (Froyen 2009:5152). Sonuç olarak klasik iktisatçılar için enflasyon parasal bir olgudur.

Klasik iktisadın temel varsayımlarından bir diğeri de denk bütçe sisteminin benimsenmiş olmasıdır. Bu doğrultuda devlet ekonomiye müdahalede bulunmamalıdır. Ekonomik sistemde vergiler tarafsız olmalı ayrıca vergi konulması zorunlu ise ya da zorunlu
giderler olması halinde vergi konulacaksa dolaylı vergiler tarafından karşılanmalıdır. Devletin borçlanmaya başvurması halinde bu borcun uzun vadeli olması gerekmektedir (Avcı
1988:4; Gedik 2007:14-15).

3.2. Keynesyen İktisada göre; Bütçe Açığı ve Enflasyon İlişkisi

Keynesyen iktisada göre ekonomi tam istihdamda değil eksik istihdamdadır. Enflasyon yani fiyatlar genel düzeyinin yükselmesi tam istihdam düzeyinden sonra gerçekleşen
bir olgudur (Gedik 2007:23-24). Bu kuramda fiyatlar genel düzeyinin yükselmesinin nedeni ekonomi tam istihdam düzeyine ulaştığında oluşan talep baskılarıdır. Ekonomi tam
istihdam denge düzeyindeyken nominal ücretin sabit olduğu durumda talep arttığında
piyasada bulunan üreticilerin karı artar. Bu nedenle firmaların bu artan talebi karşılamak
amacıyla işgücü talebi artar dolayısıyla ekonomide ücretler artar. Keynes’e göre bu döngünün çözümü talebi daraltıcı politikalar uygulamaktır (Şahinoğlu 2010:4).

Bu bağlamda Klasik iktisatta denk bütçe esas alınırken Keynesyen iktisatta ise makro
ekonomik denge temel hedeftir. Keynesyen iktisada göre makro ekonomik dengenin sağlanması için hükümetler açık finansman politikası ile bütçe dengesinden sapmalara sebep
olabilir (Şen vd. 2007:76).

3.3. Monetarist Yaklaşımda Bütçe Açığı ve Enflasyon İlişkisi

Monetarist iktisadi akıma göre ekonomideki fiyatlar genel düzeyini belirleyen tek unsur para politikasıdır. Miktar teorisini esas alan görüş çerçevesinde parasalcı iktisatçılar
ekonomide para politikasının uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda fiyat istikrarını sağlamak için maliye politikasının yeterli olmadığını savunur (Telatar 2002:181).

Parasalcı görüşe sahip olan ekonomistlere göre enflasyon yalnızca parasal bir olgudur.
Ekonomide para arzındaki artış ekonominin büyüme oranından fazla olarak gerçekleştiğinde enflasyona yol açar. Geleneksel parasalcı görüşte ekonomide para arzının artırıldığı
durumda para arzı para talebini aşar ve bu nedenle mal piyasasında talep artar ve talebin
artması fiyatlar genel düzeyinin artmasına yol açar.

Parasalcı görüş de klasik iktisatçılar gibi denk bütçeyi savunur. Bu nedenle bütçe
açıklarının nasıl ve hangi kaynaklarla finanse edildiği ekonomide enflasyonist etki
yaratılıp yaratılmadığını belirleyen temel etkendir. Özetle monetarist akıma sahip ekonomistler piyasada gerçekleşen bütçe açıklarının para otoritesi tarafından para basılarak finanse edildiğinde enflasyona yol açtığını bu yüzden enflasyonu önlemek için uzun
dönemde yalnızca para arzının sabit kalması ya da denetim altında olmasının yeterli bir
politika olduğunu savunurlar.

4. Literatür
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Çalışmanın bu kısmında Türkiye ekonomisi üzerine yapılan incelemeler ışığında
bütçe açığı ve enflasyon üzerine yapılmış çalışmalar ve amprik literatüre yer verilmiştir.
Çalışmalardan özetle ağırlıklı görüş bütçe açığı ve enflasyon arasında doğrudan bir ilişki
bulunduğudur. Bu nedenle fiyatlar genel seviyesinde maliye politikasının önemli bir yeri
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Metin(1998) yapmış olduğu çalışmasında Türkiye için 1952-1987 dönemini analiz
ederek bütçe açıklarının enflasyonu önemli oranda etkilediği sonucuna ulaşmıştır.

Günaydın(2001) 1975-1998 yılları arasında amprik analiz gerçekleştirmiştir. Ve araştırmanın bulgularına göre enflasyon ve bütçe açıkları arasında çift yönlü nedensellik bulunduğu sonucuna ulaşmıştır. Günaydın(2004) 1971-2002 yılları arasında gerçekleştirmiş olduğu araştırmada ise; eş bütünleşme testi yapmıştır. Bu testin sonucunda ise para
arzı ve bütçe açıkları arasında uzun dönemli ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bir ekonomide bütçe açığının azaldığı durumda fiyatlar genel seviyesinin düşeceğini açıklamıştır.

Akçay vd. (2001) 1970-2000 döneminin esas alındığı çalışmada borçların sürdürülebilirliği ve bütçe açığını analiz edilmiştir. Bulgulara göre Türkiye’de gerçekleşen konsolide
bütçe açığının enflasyon üzerinde kalıcı bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca yapılan eş bütünleşme testi ile kamunun borçlanma gereksinimin enflasyon ile eş bütünleşik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yani kamu kesimi borçlanma gereği enflasyon değişkeni
üzerinde kalıcı etkilere yol açmıştır.

Telatar(2002) yapmış olduğu analizde Türkiye’de birincil fazla ve toplam kamu yükümlülükleri değişkenlerini kullanmış 1985- 1997 dönemini test etmiştir. Çalışmada Türkiye’de bütçe açıklarının finansmanında para ve maliye politikalarının etkisi tartışılmıştır.
Sonuç olarak Türkiye’de bütçe açıkları ve enflasyon üzerine yapılan çalışmada maliye politikasının etkin ve daha baskın rejim olduğuna ulaşılmıştır. Yani ekonomide fiyatlar genel
seviyesinin yani enflasyonun önlenmesi için uygulanacak olan politika maliye politikasıdır ve enflasyon maliye otoriteleri tarafından belirlenir.

Koru ve Özmen (2003) yapmış oldukları analizde para arzı olarak iki farklı değişken
olarak M2Y en geniş para arzını ve en dar kapsamlı yalnızca dolaşımdaki paranın esas
alındığı değişkenleri kullanmış ve dolayısıyla iki farklı model oluşturmuşlardır. Bu analizin sonucuna göre Türkiye’de enflasyonun nedeni olarak bütçe açığının bulunduğuna
ulaşmışlardır. Bütçe açıklarının önlenmesi için çeşitli finansman yöntemleri kullanılsa da
bütçe açıkları ve enflasyon arasında ilişki olduğu sonucu değişmemiştir.

Neyaptı (2003) 1970- 1989 dönemi arasında 54 adet gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeyi esas alarak panel veri analizi gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada finansal piyasaların
yeterli oranda etkili olmadığı az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşen bütçe
açığının Merkez Bankası ile bağlı olduğu ve bütçe açıklarının enflasyonist etkiler yarattığı
sonucuna ulaşılmıştır.

Çetintaş (2005) Türkiye’de bütçe açıkları ve enflasyon üzerine yapmış olduğu
çalışmada 1985 – 2003 dönemini esas almıştır. İki model oluşturarak, ilk modelinde iki
değişken ikinci modelinde ise farklı değişkenler ekleyerek çoklu bir model tahmin etmiştir. Her iki modelin sonucunda da bütçe açıkları ve fiyatlar genel düzeyi arasında çift yönlü
nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Ve bu bağlamda Türkiye’de enflasyonun azaltılmasının
yöntemi bütçe açıklarının azaltılmasıdır.

Oktayer (2010) çalışmasında 1987 -2009 dönemini incelemiştir. Analiz sonucuna göre
uzun dönemde bütçe açığı ve enflasyon arasında doğrudan bir ilişki olduğunu bulmuş ve
bütçe açığının enflasyonu etkilediği sonucuna ulaşmıştır.
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ÇALIŞMA

DÖNEM

YÖNTEM

TEMEL SONUÇ

1981-1991

SEKK

BÜTÇE AÇIKLARI ENFLASYON (+)

METİN (1998)

1950-1987

Johansen Eş bütünleşme

BÜTÇE AÇIKLARI

ÇAVUŞOĞLU (2005)

1987:1 2003:4

Eş bütünleşme

BÜTÇE AÇIKLARI

ERTEL,

İNSEL (1993)

ÜLENGİN (1995)

1981:1-1992:4

SARAÇOĞLU (1999)
KESBİÇ vd. (2005)
ÖZAKTAŞ (2007)

1986:1- 996-4
1989-2003

1987:1-2004:4

OKTAYER (2010)

1987-2009

Granger Nedensellik

Eş bütünleşme
EKK

Johansen Eş bütünleşme

Johansen Eş bütünleşme

BÜTÇE AÇIKLARI

ENFLASYON (+)

BÜTÇE AÇIKLARI

ENFLASYON (+)

BÜTÇE AÇIKLARI

BÜTÇE AÇIKLARI

BÜTÇE AÇIKLARI  

ENFLASYON (+)
ENFLASYON (+)
ENFLASYON (+)
ENFLASYON (+)

ENFLASYON (+)

Bütçe Açığı ve Enflasyon Arasında ÇİFT Yönlü Nedensellik İlişkisi Bulunan Çalışmalar

ÖZGÜN (2000)

1950-1998

GÜNAYDIN (2004)

1971-2002

BARIŞIK KESİKOĞLU (2006)

1987:1-2003:4

Eş bütünleşme Analizi
Granger Nedensellik Testi

Johensen Eş bütünleşme
Granger Nedensellik Testi
Granger Nedensellik Testi
Etki Tepki Analizi
Varyans Ayrıştırması

BÜTÇE AÇIKLARI

ENFLASYON (+)

BÜTÇE AÇIKLARI

ENFLASYON (+)

BÜTÇE AÇIKLARI

ENFLASYON (+)

Tablo 1. Bütçe Açığı ve Enflasyon Üzerine Yapılmış Çalışmalar

5. Bütçe Açığı ve Enflasyon İlişkisinin Analiz Edilmesi
Çalışmanın bu bölümünde Türkiye’de fiyatlar genel seviyesinin yükselmesinin bütçe
açığı ile ilişkisinin olup olmadığı yönü ve şiddeti analiz edilecektir. Analiz 1968-2016
dönemini kapsamakta olup Bütçe Açığı (BA), Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYIH), enflasyon oranı (TUFE) değişkenlerine ilişkin yıllık veriler kullanılmıştır. Enflasyon verisi
TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden GSYIH verisi DPT ve TÜİK den ayrıca Bütçe
Açığı verisi ise Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden alınmıştır.
Türkiye’de bütçe açığı ve enflasyon oranı arasındaki ilişkiyi incelemek için Engle Granger(1987)  yöntemi kullanılmıştır.

Engle Granger eş bütünleşme analizinde değişkenlere ait serilerin durağan olmaması
durumunda dahi çalışılan serilerin doğrusal bir kombinasyonu olabileceğini belirtmiştir.
Serilerin doğrusal ve durağan bir kombinasyonu olması halinde bu serilerin analiz
edileceğini belirtmiştir. Serilerin birlikte durağan olmasının anlamı serilerin kalıcı dışsal
şoklar yaşaması halinde dahi aralarındaki uzun dönemli ilişkinin devam etmesi gerekir.  
Analiz edilen değişkenlerde kalıcı dışsal şok var ise bu değişkenlerin tümünün etkilenmesi gerekmektedir. Başka bir ifade ile analize konu olan değişkenlerde kalıcı dışsal şoklar yaşanıyorsa her bir değişkenin ayrı ayrı dışsal şok yaşaması değil tüm değişkenlerin
aynı ortak bir dışsal şoktan etkilenmesi ve stokastik trendlere sahip olması gerekir (Tarı,
2008:406).
Çalışmada eş bütünleşme ve hata düzeltme modelleri kullanılmıştır. Amprik analizde ilk aşamada serilerin bütünleşme sırası belirlenmiştir. İkinci aşamada ise bütünleşme
dereceleri aynı olan değişkenlerin En Küçük Kareler Yöntemiyle(EKKY) eş bütünleşme
denklemleri tahmin edilmiştir. Bu bağlamda çalışmada Engle Granger (1987) modeli uygulanarak modeldeki değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisinin olup olmadığı CRDW(
Cointgration Regresion Durbin Watson) ve Dickey Fuller (DF) testleri ile analiz edilmiştir.
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Katsayılar

t- İstatistik

0.027283

0.9814

Sabit terim

Lnba

Model doğrulama Test Sonuçları

0.784320

0.0000

R2 :  0.718905                                   LM Testi: F(2,45) =  0.000                            

CRDW : 2.00                                          χ2 LM=0.000

                                                                 χ2JBN= 49.89427

F istatistic : 120.2030

Tablo 1. (1968-2016)

Not: Yapılan analizde χ2 LM ve χ2JBN sırasıyla LM testi ve Jarque Bera normallik testi
istatistikleridir.

Tahmin edilen regresyon denklemi sonucuna göre, Türkiye’de bütçe açığı ile fiyatlar
genel düzeyi arasında güçlü bir ilişki olduğu görülmüştür.

Bütçe açığındaki %1 lik bir artış fiyatlar genel seviyesinde % 0.78’lik bir artışa yol açmaktadır. Bu sonuç çalışmamız açısından önemli olup; diğer yapılmış ampirik çalışmaları
destekler niteliktedir.

6. TARTIŞMA VE SONUÇ
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Ülkemizde fiyat istikrarı hedef ve amaç olup birçok değişkeni beraberinde etkilediği
için çok önemli bir kavramdır. Günümüzde birçok ekonomide temel hedef fiyat istikrarını
sağlamaktır. Fiyat istikrarı kavramı fiyatlar genel seviyesinde yaşanan değişiklerin kabul
edilebilir bir oranda ve düzenli olması olarak tanımlanabilir. Fiyat istikrarı hedefinin
sağlanması için geniş anlamda ekonomistlere göre iki farklı politika uygulanabilir.
Bunlardan birincisi Maliye Politikası diğeri ise Para politikasıdır. Literatüre bakıldığında
bu konuda bir çok çeşitli görüş olduğu belirtilmiştir. Parasalcı akım olarak bilinen monetarist iktisadi akımda fiyat istikrarını sağlamak için yalnızca para politikası uygulanması
gerektiğini savunur. Ve ek olarak ekonomideki fiyatlar genel seviyesindeki sorunların kaynağında Merkez Bankası para arzı gibi değişkenlerin etkili olduğunu ve yalnızca parasal
faaliyetlerin fiyat istikrarını engellediğini ve düzenlemeye yardımcı olacağı görüşünü savunur.

Ancak diğer bir görüş fiyat istikrarını sağlamak amacıyla Maliye Politikasının etkin
olduğu görüştür. Bu görüş çerçevesinde bakıldığında fiyat istikrarını belirleyen temel
unsurun yalnızca para politikalarından veya parasal değerlerden değil kamu borç stoku
bütçe açığı bütçe dengesi ve bütçe kısıtının da fiyatlar genel seviyesini ciddi oranda etkilediği görüşüdür. Bir ekonomik sistemde bütçe giderlerinin bütçe gelirinden fazla olduğu
durumda ekonomide bütçe açığı yaşanır. Bu durumda bütçe açığının giderilmesinde çeşitli finansman yöntemleri bulunur. Bu finansman yöntemleri arasında ülkelerin bilinçli
adımlar atması ekonomik sistem için önemlidir. Çünkü bütçe açığı finansmanı sağlanırken
piyasada enflasyona sebep olunabilir.

Bu bilgiler ışığında 1980 yılına kadar tüm ekonomilerde monetarist akımın hakim olduğu söylenebilir. Fiyatlar genel seviyesinin para arzına bağlı olduğu bununla ilgili para
politikalarının izlenmesi gerektiği gerek Dünyada gerekse Türkiye’de benimsenmiş bu
yönde uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Nitekim 1980 yılına gelindiğinde bazı ekonomistler ışığında para arzı ve enflasyon arasındaki ilişkinin ifade edilen ölçüde etkili olmadığı
görüşü ortaya çıkmaya başlamıştır.

Türkiye’de 2001 yılına kadar fiyatlar genel seviyesinin sabit bir oranda kalması için
tedbir olarak para politikaları temel alınmıştır. Çeşitli istikrar politikalarında hakim politika yine para politikası olmuştur. Ancak 2001 yılı sonrasında ekonomik sistemde yenilik
ve dönüşüm yaşanmış, istikrar programı hedeflemesinde maliye politikaları da yer almış
temel hedef olarak mali disiplin ön plana çıkmıştır. Bu süreç sonucunda para ve maliye politikalarının birlikte kullanılmasıyla enflasyon oranı 2004 yılında tek haneli rakama düşmüştür. 2001 yılından bugüne dek makro ekonomik göstergeler ve fiyatlar genel seviyesi
incelendiğinde para ve maliye politikalarının birlikte kullanılmasının önemi anlaşılmıştır.

Nitekim yapılan amprik çalışmada 1968-2016 dönemi için Türkiye incelendiğinde
monetarist akımın savunduğu fiyatlar genel seviyesinin yalnızca para arzına ve parasal
değerlere bağlı olduğu görüşü yanlışlanmış ve yaşanan bütçe açığının bütçe politikalarının ve hatta bütçe kısıtının fiyatlar genel seviyesini ciddi anlamda etkilediği sonucuna
ulaşılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda Türkiye ekonomisinde uzun dönemde bütçe açığının enflasyonu etkilediği doğru bir ifade olarak elde edilmiştir. Ve bu nedenle maliye
politikalarının fiyatlar genel seviyesindeki etkisi de göz ardı edilemez bir gerçek olarak
karşımıza çıkmıştır.

Son dönemde Türkiye ekonomisinde para ve maliye politikaları koordinasyonu ile
mali disiplin uygulanmaktadır. Para politikasının yanı sıra kurallara dayalı maliye politikası uygulanarak fiyat istikrarı ve ekonomik istikrarı sağlamak adına önemli çalışmalar
yapılmıştır. Bu doğrultuda ekonomik sistem içerisinde uzun vadeli istikrar hedeflenmektedir. Yapılan analiz doğrultusunda da benzer sonuçlar elde edilerek Türkiye’de enflasyo-
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nun önlenebilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması için maliye politikasının yanında para
politikasının uygulanması öngörülmüştür.

Kaynakça

1.

Akçay vd.(1996), “Budget deficit, Money supply and inflation: Evidence

3.

Akçay, O. C. vd. (2001), “Budget Deficit, Inflation and Debt Sustainability: Evidence
From Turkey (1970-2000)”, Bogaziçi University Institute of Social Sciences Working
Paper, 90-112.

2.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

from low and high frequency data for Turkey” Boğaziçi Üniversitesi Institute of Social
Sciences, Working Paper, 96-120.

Avcı, N. (1988). Bütçe ve Para Politikalarının Makroekonomik Etkileri. Devlet Bütçe
Uzmanlığı Araştırma Raporu.

Akdoğan Gedik, M. (2007). Kamu Açıklarının Ekonomik Etkileri ve Çözüm Önerileri.
Çukurova Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalı, Doktora Tezi

Barışık, S. ve Kesikoğlu, F. (2006). Türkiye’de Bütçe Açıklarının Temel Makroekonomik
DeğiĢkenler Üzerine Etkisi (1987-2003 VAR, Etki Tepki Analizi, Varyans AyrıĢtırması). Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. Sayı: 61/4.

Çavuşoğlu, T. (2005). Vergi Gelirleri ve Kamu Harcamaları Açısından Enflasyon: Tanzi
ve Ters Tanzi Etkileri. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesin Dergisi.
Sayı: 7/3, ss. 35-52.

Ertel, N. ve Ġnsel, A. (1993). Türkiye’de Kronik Enflasyon Süreci ve Antienflasyonist
Politikaların Etkinliği, 1981-1991. ODTÜ Gelişme Dergisi. Sayı: 20/3, ss. 299- 312.
Enders, W. (1995). Applied Econometrics Time Series. Birinci Baskı. Wiley

10. Engle, R. F. ve Granger, C. W. J. (1987), “Cointegration and Error-Correction: Representation, Estimation and Testing”, Econometrica, 55, 251-76.

11. Friedman, M. (1968), “The Role of Monetary Policy”, The American Economic Review,
58, 1-17.
12. Froyen, R. T. (2009). Macroeconomics: Theories and Policies. Pearson Education International.

13. Günaydın, İ. (2001). Türkiye’de Kamu Kesimi Açıkları ve Enflasyon. Journal of Quafqaz Unıversity. Sayı: 10.
14. Günaydın, İ. (2004). Bütçe Açıkları Enflasyonist Midir? Türkiye Üzerine Bir Ġnceleme.
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 6-1.

15. Hondroyiannis, G. Ve Papapetrou, E.(1997), “Are budget deficits inflationary? A
cointegration approach” Applied Economics Letters, 4, 493-496

16. Koru, Ayça T. ve Özmen, E.(2003), “Budget deficits, Money growth and inflation: the
Turkish evidence”, Applied Economics, 35, 591-596.
17. Kazgan, G. (2005), Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2001): Ekonomi Politika
Açısından Bir İrdeleme, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

18. Kazgan, G. (2006), Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları, İstanbul

19. Kesbiç, C. Y., Baldemir E. ve Bakımlı E. (2005). Bütçe Açıkları ile Parasal Büyüme ve
Enflasyon Arasındaki ilişki: Türkiye için Bir Model Denemesi. Celal Bayar Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Sayı: 11/2, ss. 27-40.

20. Kepenek, Y. ve Nurhan, Y. (2001), Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Ali PETEK 137

21. Koru, A. T. ve Özmen, E. (2003), “Budget Deficits, Money Growth and Inflation: The
Turkish Evidence”, Applied Economics, Vol. 35, No. 5, 591-596.
22. Merkez Bankası Yayınları, Kitaplar/Çalışmalar, Enflasyon Kitapçığı, 2004. http://
www.tcmb.gov.tr/ (17.05.2014)

23. Merkez Bankası Yayınları, Yıllık Raporlar-1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004. http://www.tcmb.gov.tr/research/yillik/yillikyeni.html. (15.05.2014).

24. Metin, K.(1995), An Integrated Analysis of Turkish Inflation”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, V.57, 513-533.

25. Metin, K.(1998), “The Relationship Between Inflation and the Budget Deficit in Turkey”, Journal of Business and Economic Statistics, V.16, N.4, 412-422.
26. Neyaptı, B. (2003), “Budget Deficits and Inflation: The Roles of Central Bank Independence and Financial Market Development”, Contemporary Economic Policy, Vol.
21, No. 4, 458-475.

27. Oktayer, A. (2010). Türkiye’de Bütçe Açığı, Para Arzı ve Enflasyon ĠliĢkisi. Maliye
Dergisi. Sayı: 158, Ocak-Haziran 2010
28. Özaktaş, F. D. (2007). Sürekli Bütçe Açıklarından Enflasyona: Türkiye Üzerine Uygulamalı Bir ÇalıĢma. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim
Dalı, Doktora Tezi

29. Saraçoğlu, B. (1999). Türkiye’de Kamu Açıkları ve Enflasyon. Analysis and Research.
Sayı: Ocak 99.
30. Saraçoğlu, B. (1998). Mali Açıkların Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Rolü ve Enflasyonla Mücadelede Etkili Politikaların Seçimi. ODTÜ Gelişme Dergisi. Sayı: 25/2, 1998, ss.
329-359.

31. Sargent, T. ve Wallace, N. (1981), “Some Unpleasant Monetarist Arithmetic”, Federal
Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, Fall, 1-17.
32. Şahin, H. (2006), Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, Bursa

33. Şahinoğlu, T., Özden, K., Başar, S. ve Aksu, H. (2010). Türkiye’de Enflasyonun Oluşumu: ARDL Yaklaşımı. Sosyoekonomi. Sayı: 2010-1/100102
34. TCMB (2006), Finansal İstikrar Raporu, Ankara, Haziran 2006

35. Telatar, E. (2002). Fiyat İstikrarı? Ne? Nasıl? Kim için? Ġmaj Yayınevi.

36. Ülgen, G. (2005), Türkiye’de Piyasa Ekonomisine Geçiş ve Sürdürülebilirliği, Derin
Yayınları, İstanbul
37. Yeldan, E. (2003), Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, İletişim Yayınları,
İstanbul.

38. Yentürk, N. (2005), Körlerin Yürüyüşü: Türkiye Ekonomisi ve 1990 Sonrası Krizler,
39. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

40. Yay, Turan, Yay, G. ve Yılmaz, E. (2001), Küreselleşme Sürecinde Finansal Krizler ve Finansal Düzenlemeler, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 2001-47, İstanbul.

Ülke Kredi Risk Priminin (Cds)
Döviz Kuru Üzerindeki Etkisi:
Türkiye Örneği

Ali PETEK

1

Sami ÖZDİL

2

chapter
82

1
2

Dr. Öğretim Üyesi, Adnan Menderes Üniversitesi

Doktora Öğrencisi, Adnan Menderes Üniversitesi

1. GİRİŞ

Ali PETEK, Sami ÖZDİL 141

Gelişmiş ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde finansal krizlerin sonuçlarından biri
de finansal piyasalarda belirsizlik ve risk artışı olmuştur. Kredi riskinin fiyatlandırması
akademisyenler, uygulayıcılar ve finansal düzenleyiciler arasında büyük ilgi görmüştür.
Son yıllarda kredi derecelendirme kuruluşları tarafından belirlenen ve risk priminin fiyatlandırılmasını sağlayan aynı zamanda yatırımcılar acısından popüler bir karar verme
aracı olan ve risk algısını gösteren risk puanları, birçok makroekonomik değişken üzerinde de etkili olmuştur. Kısa ve orta vadede, subjektif olarak bir ülke için belirlenen risk
puanları yabancı sermayenin ülkeye girişini belirleyen değişkenlerdendir (Kębłowski ve
Welfe, 2012:1453).

Uluslararası oynaklığın yüksek olduğu dönemlerde yatırımcılar riskten kaçınma eğilimdedir (Coudert ve Mignon, 2013:493). Kriz sırasında riskten kaçınma eğilimi arttıkça,
değeri düşmesi beklenen ulusal para biriminden çıkışlar artarak, düşük faizli fakat güvenli
olarak görülen para birimlerine geçişler hızlandıracaktır (Ranaldo ve Söderlind, 2007:4).
Bu durum ülkeyi riskli olarak gören ve bu nedenle ulusal para birimden çıkış isteyen yabancı yatırımcıda ulusal para birimime yönelik satış, dövize de alış pozisyonunu gerektirecektir. Bu yönelim ise ulusal para birimin değerinin düşmesine neden olacaktır. Ayrıca
risk nedeniyle yeni yabancı yatırımcı girişini dolayısıyla da döviz girişini engelleyecektir

Finansal işlemler dahilinde firmalar ve yatırımcılar tarafından karşılaşılan iki ana risk
türü piyasa riski ve kredi riskidir. Birincisi, faiz oranlarındaki, döviz kurlarındaki, hisse
senedi fiyatlarındaki vb. dalgalanma riskidir. İkincisi, borçluların kredibilitesindeki değişikliklerin neden olduğu risktir ki bu durum karşı tarafın temerrütte düşmesine neden
olur (Naifara ve Abid; 2006:2). Kredi türevlerinden olan CDS sözleşmeleri, yatırımcılarına
bir borcunun temerrüde düşmesi durumunda riskten kaçınmak amacıyla yatırımları tutarında koruma satın almalarına izin veren bir sigorta sözleşmesi gibi işlev görür (Longsttaff & ark., 2011:2, Sethi & ark, 2018:9) Bu kredi türevi, kredi riskini bir taraftan diğerine
transfer etmek için tasarlanmıştır ve kredi risklerini sentetik olarak oluşturarak veya ortadan kaldırarak, kurumların kredi risklerini daha etkin bir Grafikde yönetmelerine izin
verir (Naifara ve Abid; 2006:2). Yatırımcı ise satın aldığı koruma karşılığında, koruyana
bir prim öder, bu risk primine ise swap primi denir (Longsttaff & ark., 2003:4).  Bu risk
primi, satın alınan koruma karşısında kontrat süresi bitinceye kadar her yıl periyodik olarak önceden belirlenmiş bir oranda ödeme yapılmasını kapsar (Hull ve White; 2003:3).
Risk priminin belirlenmesinde en önemli değişkeni ülkenin veya firmanın kredibilitesini
diğer bir ifade ile kredi riski gösteren baz puandır. Riske karşı korunmak isteyen yatırımcılar açısından her 100 CDs baz puanı için %1 oranında maliyet söz konusudur. Baz
puanda meydana gelen artışlar, riskten korunmak isteyen yatırımcıların daha fazla risk
primi ödemesine neden olur.

2. LİTERATÜR ÖZETİ

Della Corte & ark.’nın (2015:13), 5 yıllık ülke risk primleri ile döviz kuru arasındaki
ilişkiyi 20 ülke üzerinden araştırdıkları çalışmanın sonucunda, ülke risk primleri ile döviz
kuru oranları arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki saptanmıştır. Çalışmaya konu ülkelerin
risk primlerindeki artışın, döviz kurlarında oynaklığın artmasıyla birlikte, ülke parasında
değer kaybına yol açtığı belirtilmiştir. Sonuç olarak risk primlerindeki 50 baz puanlık artışın ülke parasının değerini %3.7 azaltacağını tespit edilmiştir.

Ojeda-Joya ve Sarmiento’nun (2018:10) 2003 ile 2017 yılları arasında beş Latin Amerika ülkesinde (Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika ve Peru) beş yıllık ülke kredi risk primi
(CDs) ile reel döviz kurları arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmada, ülke risk primlerinde meydana gelecek artışların reel döviz kurunu düşüreceğini, dolayısıyla ülke parasının
değer kaybedeceği tespit edilmiştir. Çalışmanın ampirik sonuçlarına göre beş yıllık ülke
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risk primlerinde meydana gelecek 100 baz puanlık artışın, reel döviz kurunu Brezilya’da
%18.0, Peru’da %3.1, Şili’de %10, Kolombiya’da %15.1, Meksika’da %7.5 düşüreceği belirtilmiştir.

Kębłowski ve Welfe (2012:1) 1999 ile 2010 yılları arasında Polonya ekonomisi için
ülke kredi risk primi (CDs) ile döviz kuru arasındaki ilişkiyi test emiştir. Çalışmanın sonucunda ülke kredi risk primi ile ülke parasının değer kaybı arasında pozitif yönlü bir ilişki
tespit edilmiş, kredi risk prim puanında uzun dönemde meydana gelebilecek %100’lük
bir artışın, Zloty’nin değerini %13’e yakın bir oranda düşüreceğini belirtilmiştir.

Carr ve Wu’nun (2007:2388), 2002 ile 2005 yılları arasında Meksika ve Brezilya ekonomileri için kredi risk primi ile döviz kuru oynaklığı arasındaki ilişkiyi ampirik olarak
incelediği çalışmanın sonucunda her iki ekonomide de döviz kuru oynaklığı ile kredi risk
dağılımı arasında güçlü pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.

3. MODEL, YÖNTEM VE VERİ SETİ

Bu çalışmada Türkiye’nin kredi risk puanındaki değişimin döviz kuru üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla toplam üç değişken kullanılmıştır. 2009:Q1-2018:Q4 dönemi
verilerinin kullanıldığı bu çalışmada, kur değişkeni (DKURSA) Dolar alış ve satış kurunun
ortalamasından elde edilmiştir. Ülke kredi risk puanını gösteren kredi risk swap değişkeni
(CDsSa) ise iki ve beş yıllık kredi risk prim puanlarının ortalamalarından elde edilmiştir.
Ayrıca 24 Haziran seçimleri öncesi belirsizlik ve Amerika ile yaşanan siyasi gerilim sonucunda Türkiye aleyhine yapılan açıklamalar için 2018:Q2 – 2018:Q3 dönemine, dönemin etkilerinin gösterilmesi amacıyla kukla değişken eklenmiştir. Kur ve kredi risk pirim
değişkenlerinin harf sembollerinin sonundaki SA kısaltması, değişkenlerin mevsimsel etkilerden arındırıldığını göstermektedir. Kur verileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden, kredi risk prim puan verileri ise Thomson Reuters
Eikon sitesinden derlenerek elde edilmiştir. Tahmin edilecek ekonometrik model şöyle
tanımlanmıştır:
Türkiye’nin kredi risk puanlarındaki değişiminin döviz kuru üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla en küçük kareler yöntemi vasıtasıyla regresyon analizi yöntem kullanılmıştır. Söz konusu yöntem aşağıdaki süreçler ele alınarak uygulanır:

Bağımsız değişkenin bağımlı değişkenler üzerindeki etkisini gösteren basit regresyon
denklemi aşağıda belirtilmiştir. (1)

Denklemdeki β1 katsayısı regresyon doğrusunun eğimini, β0 sabit katsayıyı, ϵ
ise hata terimini ifade etmektedir.

Yapılacak analiz için β0 ve β1 parametrelerinin tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu durumda tahmin edilecek regresyon denklemi (Ryan, 2007:235)

Regresyon denklemi, bağımlı değişkenin (Y) gelecek değerlerinin tahmini için kullanıldığında, denklem tahmin edilen regresyon denklemi olarak adlandırılır. Bu bağlamda ise
tahmin edilen değeri gösterir.
Temel yaklaşımda, her noktanın tahmin edilen regresyon doğrusuna dikey uzaklığını
mininize etmek için en küçük kareler yöntemi kullanılır. Bu yöntemin amacı toplam sapmalarının karelerinin toplamını
minize edecek değerlerin bulunmasıdır.

Toplam sapmaların karelerinin toplamının minimize etmek için ilk olarak hata teriminin yalnız bırakılması gerekmektedir. Bunun için gerçek regresyon denkleminde (1) yer
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alan hata terimi yalnız bırakılarak denklem (2) elde edilir. Denklem 2 üzerinden ise hata
terimlerinin karelerinin toplamları alınırsa L ile ifade edilen denklem 3 bulunur.

Hata terimlerinin karelerinin toplamını gösteren L denklemini (4) minimize etmek
amacıyla, denklemde belirtilen her iki parametre için ( ve ) kısmi türev alınarak sıfıra
eşitlenecektir (5) (6).

ve parametreleri için denklem (5) ve (6) çözülerek denklem (7) ve (8)’deki normal eşitlikler elde edilir.

Yukarıda belirtilen (7) ve (8) no’lu denklemlerin çözümlerinden,
rinin tahmincileri olan ve katsayılarının değerleri elde edilir.

ve

parametrele-

4. ÖN TESTLER VE AMPİRİK SONUÇLAR
En küçük kareler yöntemi ile regresyon analizi uygulamadan önce bazı işlem ve ön
testler yapılmıştır. İlk aşamada mevsimsel etkiye sahip olduğu anlaşılan değişkenler Hareketli Ortalamalar Yöntemi kullanılarak mevsimsel etkiden arındırılmıştır. İkinci aşamada,
değişkenlerin durağan olup olmadıkları ve kaçıncı dereceden bütünleştiklerini belirlemek
amacıyla Dickey Fuller (1979) ve Phillips-Perron (1988) testi uygulanmıştır. Üçüncü aşamada modeldeki serilerin normal dağılıma sahip olup olmadıklarını tespit etmek ama-
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cıyla Jarque-Bera testi yardımıyla normallik testi yapılmıştır. Dördüncü aşamada yapısal
kırılım ile ilgili regresyon modelindeki katsayıların kararlığının test edildiği Cusum testi
uygulanmıştır.  Beşinci aşamada modelde otokorelesyon olup olmadığı ve değişken varyans sınanmıştır. Son aşamada ise ön testleri yapılan modelin ampirik analizi yapılmıştır.

Birinci aşamada; ülke kredi risk primi ve döviz kuru değişkenin Hareketli Ortalamalar Yöntemi ile mevsimsel etkilerden arındırılmadan önceki ve sonraki grafiği Sekil 1. Ve
Grafik 2.’de gösterilmiştir.
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Durağan olmayan zaman serileriyle tahmin edilen modellerde düzmece regresyon sorunuyla karşılaşılması nedeniyle (Granger ve Newbold, 1974), elde edilen sonuçlar gerçek
ilişkiyi yansıtmamaktadır. Böyle bir durumda t ve F sınama sonuçları geçerliliğini kaybetmektedir. Bu nedenle, durağan olmayan zaman serileriyle yapılan regresyon analizlerinin
anlamlı olabilmesi ve gerçek ilişkileri yansıtabilmesi için bu zaman serilerinin aynı dereceden durağan olması gerekmektedir (Gujarati, 1999: 725-726).

İkinci Aşamada, düzey değerleriyle teste tabi tutulan değişkenlere ilişkin hesaplanan
Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron test istatistik değerleri Tablo 1.’de sunulmuştur.
2009: Q1-2018: Q4

Test Türü

Değişken

Test Değeri

%1

DKURSA

-3.885226

-4.176994

ADF Testi
CDsSA
PhillipsPerron
Testi

DKURSA
CDsSA

-4.857601

-5.050817

Kritik Değerler
%5

%10

-3.626784

-2.945842

-2.611531

-3.610453

-2.938987

-2.607932

-3.626784

-3.610453

Tablo 1. Birim Kök Testi Sonuçları

-2.945842

-2.938987

-2.611531

-2.607932

Tablo 1.’de görüldüğü üzere her iki birim kök testinde de DKURSA ve CDsSA değişkenlerinin test değerleri, kritik değerlerden büyük olduğu için birim kök içermediği aynı
dereceden I(0) bütünleştikleri, tespit edilmiştir.
Üçüncü aşamada, modelin kalıntıların normal dağılıma uygunluğunun test edilmesi
amacıyla, normallik varsayımının geçerliliği Jarque-Bera testi ile incelenmiş, sonuçlar
Tablo 2.’de sunulmuştur.
Jarque-Bera

Probability

Kurtosis

Skewness

1.179111

0.554574

2.995136

0.420548

Tablo 2. Normallik Testi

Tablo 2.’de görüldüğü üzere, olasılık değeri olan probability kritik değer olan 0.05’ten
büyük olduğu için (0.554574>0,05) hata terimleri normal dağılmaktadır.

Dördüncü aşamada, modelde yapısal kırılmanın olup olmadığının tespiti için CUSUM
Testi uygulanmıştır. Test sonuçları Grafik 3’sunulmuştur.
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Grafik 3’ten görüldüğü üzere % 5 güven sınırında Cusum grafiği sınırlar dahilinde kaldığı için modelde yapısal kırılma görülmemektedir.

Beşinci aşamada, ilk olarak modelde otokorelasyon varsayımının araştırılması için
Durbin-Watson ve Breusch-Godfrey testi uygulanmıştır. Test sonuçları Tablo 3. ve 4.’te verilmiştir.
DW İstatistik Değeri= 1.763903

Pozitif
Otokorelasyon
Bölgesi DW<DL

1. Kararsız
Bölge

Otokorelasyon
Olmayan Bölge

DL<DW<Du

Du <DW<4-Du

DW<1.39

1.39<DW<1.6

1.60<DW<2.4

4-Du <DW<4-DL

Negatif
Otokorelasyon
Bölgesi DW>4-DL

2.4<DW<2.61

DW>2.61

2. Kararsız Bölge

Tablo 3. Durbin-Watson Otokorelasyon Testi

40 gözlem değeri ve 2 bağımsız değişkene sahip olan model için DL=1.39, DU =1.60
olarak hesaplanmıştır. Tablo 3’ten görüldüğü üzere modelin Durbin-Watson Test istatistiği otokorelasyonun olmadığı bölgeye isabet etmiştir. Otokorelasyon durumunu ayrıca
Breusch-Godfrey testi ve Korelogram grafiği ile de incelendiğinde Tablo 4.’deki ve Grafik
4’deki sonuçlar elde edilmiştir.

Testler

İstatistik Değeri

Obs*R-squared

0.007820

F İstatistiği

0.007039
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Probability (1)
0.9295+

Tablo 4. Breusch-Godfrey Otokorelasyon Testi

0.9336

Not: 1. Mertebeden otokorelasyon testi yapılmıştır.
        +  Probability Chi-Square

Grafik 3. Korelogram Grafiği

Tablo 4. İncelendiğinde Obs*R-squared ve F istatistik değerleri, olasılık değeri olan
0.05’ten büyük olduğu için 1. mertebeden otokorelasyon olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca
Grafik 3.’deki korelogram grafiğinde seri grafikler güven aralıkları içerisinde yer aldığı,
komşu gözlem değerleri arasında bir korelasyon ve sistematik bir örüntü olmadığı görülmektedir. Sonuç olarak hem Durbin-Watson ve Breusch-Godfrey testine hem de korelogram grafiğinde yer alan sonuçlara göre modelde otokorelasyon olmadığı saptanmıştır.
Beşinci aşamada ikinci olarak değişken varyans durumu, Breusch-Pagan-Godfrey ve
White testleri sınanmıştır. Sonuçlar Tablo 5.’de sunulmuştur.
Testler

Obs*R-squared

Probability (1)

Breusch-Pagan-Godfrey

3.672513

0.1594

White
(Not İnclude Cross Terms)

4.087842

Tablo 5. Değişken Varyans Testleri

0.1295

Tablo 5.’e göre Breusch-Pagan-Godfrey ve White Test değerlerinin olasılık değerleri
kritik sınır olan 0.05’ten büyük olduğu için değişken varyans sorununa saptanmamıştır.

Son aşamada ön testler sonucunda düzeyde durağan, normal dağılımın mevut olduğu,
yapısal kırılma, değişken varyans ve otokorelasyon sorunun olmadığı modelin ampirik
sonuçları Tablo 6.’da belirtilmiştir.
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Değişkenler

C

CDsSA

KUKLA

Regresyon Katsayıları

0.024591

0.236502

0.103053

7.847784

5.388621

Standart Hata

0.004800

t-İstatistik

5.122613

Olasılık Değerleri

0.0000

R2

Ř2

F-İstatistik

0.80

0.79

74.63

0.030136
0.0000

Olasılık

0.019124
0.0000

(F-İstatistik)

DurbinWatson

0.000000

1.76

Tahmin Edilen Regresyon Denklemi

DKURSA = 0.024591 + 0.236502CDsSA + 0.103053KUKLA

Tablo 6. Ampirik Sonuçlar

Tablo 6’dan da görüleceği üzere, ülke kredi risk priminin (CDsSA), döviz kuru (DKURSA) üzerindeki etkisini gösteren katsayı istatistiki olarak anlamlı ve yorumlanabilir büyüklüğe sahiptir. Etkinin büyüklüğünün pozitif olması teorik beklentimizle uyumludur.
Denklem, Türkiye’nin kredi risk priminde meydana gelecek %100’lük bir artışın, döviz
kurunu %23 oranında arttıracağını belirtmektedir.

5. SONUÇ

Bu çalışmada, Türkiye’nin kredi risk puanlarındaki değişimin döviz kuru üzerindeki
etkisi en küçük kareler yöntemi yardımıyla, 2009: Q1-2018: Q4 dönemi verileri kullanılarak araştırılmıştır. Ampirik bulgulara göre, ülke kredi risk primi puanları ile döviz kurları
arasında istatistiki açıdan anlamlı ve güvenilebilir düzeyde pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.  Ele alınan dönemde, Türkiye’nin kredi risk primi baz puanlarında (CDs) meydana gelecek %100’lük bir artışın döviz kurlarındaki %23’lük bir artışa yola açacağı saptanmıştır.
Çünkü Uluslararası oynaklığın yüksek olduğu dönemlerde yatırımcılar riskten kaçınma
eğilimde olduğu için (Coudert ve Mignon, 2013:493), değeri düşmesi beklenen ulusal para
biriminden çıkışlar artar ve düşük faizli fakat güvenli olarak görülen para birimlerine geçiş hızlanır (Ranaldo ve Söderlind, 2007:4). Bu durum ülkeyi riskli olarak gören ve bu
nedenle ulusal para birimden çıkış isteyen yabancı yatırımcıda ulusal para birimime yönelik satış, dövize de alış pozisyonunu getirir. Bu yönelim ise ulusal para birimin değerinin
düşmesine neden olur.

Sonuç olarak, çalışmada kredi risk pirimi ile döviz kurları arasındaki ilişki hem teorik hem de ampirik literatürle uyumlu olmakla birlikte, (Kębłowski ve Welfe, 2012:1;
Della Corte, 2015:13; Ojeda-Joya ve Sarmiento, 2018:10) ülke riskinin artmasının ulusal
para birimi değerine negatif etkide bulunacağı varsayımının da desteklemesi bakımından
önemli bir bulgu olarak değerlendirilmektedir.   
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Adını en önemli yeraltı zenginliklerinden olan bakır (Cyprum/Cuprum) madeninden
alan Kıbrıs, Doğu Akdeniz havzasında Sicilya ve Sardunya’dan sonra Akdeniz’in üçüncü
büyük adasıdır1. Coğrafi girinti ve çıkıntıları içeren 782 km uzunluğundaki sahilleri ile
kendine özgü bir şekle sahip olan ada, Türkiye’nin İskenderun körfezini gösteren “şehadet parmağı”na benzetilmektedir. Türkiye kıyılarından 70, Suriye’den 100, Mısır’dan
370, Rodos’tan 400 ve Yunanistan’dan 800 km uzaklıkta yer alan adanın yüzölçümü 9,251
km²’dir2. Ada Büyük Roma İmparatorluğu’nun 395’te idari açıdan ikiye bölünmesiyle
birlikte doğu yarısı içerisinde ve 1191’de imparatorluktan kopuşuna kadar Bizans’ın bir
eyaleti olarak varlığını sürdürmüştür3. 1192’de Ada Franklarca işgal edilmiştir. Ardından
Venediklilerin hâkimiyetine girmiştir4.

Coğrafi konumu, askeri ve ticari önemi dolayısıyla asırlarca Müslümanlarla Hristiyanlar arasında mücadele alanı olan Kıbrıs’ın Türk hâkimiyetine geçişi XVI. yüzyılda gerçekleşecekti. Anadolu, Suriye ve Mısır’a hâkim olan Osmanlı Devleti, Doğu Akdeniz’de de tam
bir hâkimiyet kurmak için Kıbrıs’ı topraklarına katmak istemiş, bu amaçla Venediklilerin
elinde bulunan Kıbrıs, 1571’de Lala Mustafa Paşa komutasındaki bir ordu tarafından fethedilmişti5. Hukuken Osmanlı hâkimiyetine girmesi ise 7 Mart 1573’te imzalanan Osmanlı-Venedik anlaşmasıyla mümkün olmuştu6. Fetihten sonra gelen askerler, idari görevliler ile aileleri ve sürgünle gönderilenlerle birlikte Kıbrıs’ta Türk iskânı gerçekleştirmişti.
Böylelikle adada Müslüman Türklerin tarihi başlamış oldu. Ada, önceleri sadrazama bağlı
olup sadrazamın atadığı paşalar tarafından idare olunurken 1670’te Kaptanpaşalığa bağlanarak bir muhassıl (vergi tahsildarı) tarafından idare edilmişti7. Daha sonra 1838’de II.
Mahmut tarafından idare ıslah edilmiş, Abdülmecid döneminde ise kaymakamlığa bırakılmıştı. Kaymakamlığın İstanbul’a bağlı bir mutasarrıflığa dönüştürülmesi ise 1870’de
gerçekleşmiş ve bu idare tarzı 1878’e kadar devam etmişti8.
Doğu Akdeniz’de Mısır ve Hindistan yolunda önemli bir stratejik konuma sahip olan
Kıbrıs, XIX. yüzyılda Batılı devletlerin ilgisini çekiyordu. Özellikle Hindistan yolunu güvenlik altına almak isteyen İngiltere, Kıbrıs’ı ele geçirme siyaseti izlemeye başlamıştı. 18771878 Osmanlı Rus Harbi’nden mağlup ayrılan Osmanlı Devleti, Ruslarla Ayastefanos Antlaşması’nı imzalamış ve bu anlaşma Batılı devletlerin tepkisini çekmişti. Bunun üzerine
Berlin’de bir kongre düzenlenmesi kararı alınmış ve İngiltere Anadolu’ya muhtemel bir
Rus saldırısı karşısında Osmanlı Devleti ile savunma ittifakı yapacağı teminatı vermişti.
Bunun karşılığında ise Kıbrıs’ın bir askerî üs halinde kendisine bırakılmasını istemişti. Zor
durumda olan Osmanlı hükümeti 4 Haziran 1878’de İngiltere’nin fiilen adaya yerleşme1

2

3

4
5

6

7

8

Cevat Rüştü Gürsoy, “Kıbrıs”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), Ankara, 2002, C.
25, s. 370.

Orhan Turan, 1878’den Günümüze Kıbrıs’tan Türk Göçleri, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum, 2016, s.1.

Işık Demirkent, “Kıbrıs-Tarih”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), Ankara, 2002,
C. 25, s.371.

Süha Bölükbaşı, Barışçı Çözümsüzlük, Ankara, 2001, s.57-58.

Halil Fikret Alasya, Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs’ta Türk Eserleri, Ankara, 1964, s.72; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III/I, Ankara, 1988, s.10-14.

Kemal Çiçek, “ Kıbrıs-Osmanlı Dönemi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), Ankara,
2002, C. 25, s. 374.

İsmet Konur, Kıbrıs Türkleri, İstanbul, 1938, s. 18-19; İsmet Konur, Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs’taki Esir
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sine zemin hazırlayacak olan anlaşmayı imzaladı9. Aslı iki maddeden oluşan bu anlaşma;

“1-Rusya, Osmanlı Devleti’nin Doğu Anadolu’da kesin barış sözleşmesiyle saptanacak
topraklarına saldıracak olursa, İngiltere buraları silahla savunmak üzere Osmanlı Devleti
ile işbirliği yapacaktı.

2- Osmanlı Devleti, Doğu Anadolu’da Hıristiyanların bulunduğu yerlerde, ileride İngiltere ile aralarında kararlaştıracak ıslahatı uygulayacaktı.
3- Osmanlı Devleti, İngiltere’ye bu hükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla, Kıbrıs’ı tahsis edecek ve buraya asker yerleştirerek yönetmesini kabul edecekti.
4- Bu anlaşma en geç bir ay içinde onaylanacaktı10.”

1 Temmuz 1878’de imzalanan ek anlaşma ile Kıbrıs’ın idaresi ve asker yerleştirilmesiyle ilgili şartlar belirlendi11. Altı maddeden oluşan bu ek anlaşmanın ilk beş maddesi,
Kıbrıs’taki İslam esaslarına dayalı mahkemelerin devamı ile Türk toplumunun ve devlet
malı olan taşınabilir, taşınamaz malların yönetim, devir ve gelirlerinin toplanmasının ne
şekilde olacağı ile ilgiliydi. Altıncı madde ise; “ Rusya Kars’ı ve son savaşta Doğu Anadolu’da işgal etmiş olduğu diğer yerleri Osmanlı Devleti’ne geri verdiği takdirde, Kıbrıs Adası
İngiltere tarafından boşaltılacak ve 4 Haziran tarihli sözleşmenin hükmü kalmayacaktı.”12

Anlaşmaya göre Kıbrıs, İngiltere’ye kiralanıyor ve yıllık sabit ödeme de 92.799 Sterlin
11 Şilin ve 3 Pens olarak belirleniyordu. “Kıbrıs Vergisi” olarak halktan toplanan bu vergi
adada huzursuzluğa yol açmıştı. Ayrıca İngilizler, toplanan parayı Osmanlı’ya ödemeyecek, İngiltere ve Fransa’nın garantisiyle Osmanlı Devleti’ne Kırım Savaşı sırasında verilen
borçların karşılığı olarak Bank of England’da tutulacaktı13.

1878’e gelindiğinde Ada, yönetimi bir kez daha el değiştirdi. Bu tarihte Kıbrıs Osmanlı
Devleti tarafından İngilizlere kiralandı. Böylelikle Kıbrıs’ta yaklaşık 307 yıl süren Türk
egemenliği bitiyordu.

1. İngiltere Yönetimi’nde Kıbrıs

Yapılan antlaşma gereğince eski Venedik topları ve 100 kişilik bir Türk birliğinin savunduğu Larnaka Limanı’na 9 Temmuz 1878’de Amiral Lord John Hay komutasındaki İngiliz birlikleri çıktı. Böylelikle adada 82 yıl devam edecek olan İngiliz yönetimi başlamış
oldu. İngilizler Kıbrıs’a işgalci olarak değil bir kiracı statüsünde gelmişti ve bu statü 5
Kasım 1914’e kadar devam edecekti14.

İngiltere Kıbrıs’ı 1925’e kadar “Yüksek Komiser” adını verdikleri idarecilerle yönetti.
1878’den 1931’e kadar geçen dönemde İngiliz yönetimi, Kıbrıs’ı yönetmekte temel düşüncelerinin “özgürlükleri” desteklemek olduğu iddiasındaydı. Bu doğrultuda geniş yetkilere sahip özerk bir yönetim ile yönetildiğini ileri sürmekteydi. Merkezi yönetim, kaynakların
geliştirilmesi ve toplumsal koşulların iyileştirilmesinden ziyade kanun ve düzenin korunmasına ve düzgün bir yargı sistemine yönlendirildi. 1878’deki halini “harabe” olarak tabir
eden İngilizler, 1914’de ilhak edilene kadar büyük gelişme kaydedildiği düşüncesindeydi.
Yol sistemi ve limanların geliştirilmiş ve tren yolu inşa edilmişti. Düzenli posta ve telgraf
hizmetleri sağlanmıştı. Eğitimin yayılması, hükümet tarafından sağlanan hibelerle desteklendi. Ancak İngiliz sömürgecilik sisteminin bir özelliği olan, idari ve ekonomik gelişmeye
9    

Halil Fikret Alasya “Kıbrıs-İngiliz İşgali ve İdaresi” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), Ankara, 2002, C. 25, s.380.

10    

Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2014), İstanbul, 2015, s.417.

12    

Uçarol, Siyasi Tarih, s.418.
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Mehmet S. Emircan, Kıbrıs Türk Toprağıdır, Ankara, 2007, s.69.
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13    

Alasya, “Kıbrıs-İngiliz İşgali ve İdaresi”, s.380.

Eric Solsten, Cyprus a Country Study, Washington D.C., 1993, s.20.
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katkıda bulunma uygulaması Kıbrıs’ta çok az görülmekteydi. Doğrudan hükümet faaliyetleri kısıtlı bir kapsamda ilerledi ve bu durum insanların hayatlarına zorla dâhil edildi. Bu
sistem zamanın genel durumuyla ilgiliydi. Ancak Kıbrıs söz konusu olduğunda bunun için
yerel ve özel sebepler olduğu belirtilmekteydi15.

1878’den I. Dünya Savaşı’nın başlamasına (1914) kadar geçen süreçte Kıbrıs, kiralanmış bir toprak statüsündeydi. Büyük Britanya tarafından yönetilmekle beraber ada
üzerindeki egemenlik padişaha aitti. Bu nedenle İngiltere’nin kullanım süresi kesin ve
kalıcı değildi. 1878 antlaşması, belli koşullar altında adanın İngiltere tarafından tahliye
edileceğini içeren maddeye sahipti. Bu durum ne yönetimi geliştirmek için Büyük Britanya İmparatorluğu’na ne de geliştirmede yardımcı olması için İngiliz sermayesine hiçbir
kalıcı teşvik sunmamaktaydı. Ayrıca İngiliz kamuoyunda 1881 Mısır’ın işgali16, Kıbrıs’ı
Uzakdoğu’ya geçişte stratejik bir nokta olarak atfedilen değerinden bir nebze mahrum
bıraktığı görüşü hâkimdi. Ada, artık Doğu Akdeniz’deki askeri harekâtlar için gerekli bir
alan olarak görülmüyordu. Kamuoyuna göre, Büyük Britanya İmparatorluğu’nun sömürgelerinin savunulmasından gelen önemi, Mısır’da bir İngiliz garnizonunun kurulması ve
Süveyş Kanalı üzerinde İngiliz denetiminin sağlanması ile yerle bir olmuştu17. Bu nedenle
Berlin Konferansı’nda Lord Beaconsfield18 tarafından Kıbrıs için ortaya atılan ana meseleler, önem sürecinden hızlı bir şekilde çıkmıştı19.
Büyük Britanya tarafından Kıbrıs’a verilen destek, hükümet faaliyetlerini teşvik etmek
amacıyla tasarlanmamıştı. 1882’de yeni anayasa ile birlikte liberal düşünceye dayalı bir
Yasama Kurulu oluşturuldu. Bir vali ve on iki seçilmiş altı da atanmış üyeden oluşmaktaydı. İlerleyen yıllarda kurulda bazı değişiklikler yapılmasına rağmen seçilen ve atanan üyeler sayısında herhangi değişikliğe gidilmedi. İngilizlere göre yeni anayasa, resmi olmayan
bir topluluğun eline yasama gücü vermişti. Anayasa, 1931 isyanına kadar 49 yıl boyunca
yürürlükte kalacaktı. Bu dönemde yürütme gücü ise yasama kurulunda azınlık durumundaydı. Bu durumda yürütme, “işini en iyi şekilde yapmakta” şeklinde bir değerlendirme yapılmaktaydı. Çünkü anayasa ile birlikte ortaya çıkan durum iktidara gelme amacı olmayan,
daimi ve sorumsuz bir muhalefetin ortaya çıkmasına neden olmuştu20.

İngilizler anayasa ile ortaya çıkan bu yeni durum hakkında değerlendirmelerine şu
şekilde devam etmekteydi: hükümet, seçilen üyeler arasında Yunanca konuşanları Türkçe
konuşanlarla birbirine düşürmekteydi. Ne zaman önemli bir çıkmaza girilse Kraliyet Konseyi’ne başvuruluyor ancak yine de yasama kurulu yoluyla kendi önlemlerini uyguluyordu. Bu şekilde çözüm üretilmesi ise; “yeni yönetim tarzının hükümet kanadı ancak düşük
gerilim ile işlevsel hale getirebilirdi” şeklinde açıklanmaktaydı. İngilizlere göre Kıbrıs’ın
yönetimi, adalıların karakterinden ve geçmişinden beklenildiği üzere anayasal bir düzenden ziyade ucuz politikalar ve siyasi entrikalara uygundu. Bu nedenle İngiliz yönetimi, önlemlerini siyasi düşünceleri itibariyle kendi idari değerleri ışığında değil, tam tersi yönde
uygulamak zorundaydı. Ada yönetiminin alt kurumları merkez yönetimin karakterini ve
eksikliklerini yansıtmaktaydı. Bu kurumlar seçilmiş bir oligarşi tarafından kontrol edilThe National Archives (TNA), Foreign Office (FO), 371/19511. İngiltere Sömürgeler Bakanlığı’ndan
Dışişleri Bakanlığı’na gönderilmiş olan Kıbrıs’taki İngiliz politikasına dair 26 Ekim 1935 tarihli muhtıra.
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1882’de Mısır’da yönetime karşı başlayan ayaklanmayı fırsat bilen İngiltere, Fransa ile anlaştıktan sonra
savaş gemilerini İskenderiye önlerine göndermiş, 11 Temmuz günü kenti bombardıman etmeye başlamıştı. İngiliz kuvvetleri 13 Temmuz’da karaya çıktı ve birkaç ay sonra Mısır, İngilizler tarafından işgal
edildi. VlademirPotyemkin vd (Çev: Attila Tokatlı), Uluslararsı İlişkiler Tarihi 2, İstanbul, 1978, s.172.

16    

17    
18

TNA, FO, 371/19511.
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meyi, etkili ve ilerlemeci bir yönetimin yerine tercih ediyordu. Okullar yerel siyasilerin
kontrolü altındaydı. Eğitimin önemli bir kısmı kışkırtıcı ve irredentist propagandanın etkisi altındaydı. Ana şehirlerin belediye meclisleri de aynı ilke üzerine kurulmuş ve seçilen
konsey üyelerinin kontrolüne bırakılmıştı. Zamanla tüm bu seçilen kurumlarda büyük bir
bozulma baş gösterdi21.

1882 Anayasası’nın adanın özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı konusunda İngilizlerde bazı şüpheler bulunmaktaydı. Onlara göre organik olarak Kıbrıs’ın
geçmişinden yararlanılarak hazırlanmamıştı. Çünkü adanın tarihi incelendiğinde pratikte
hep dış güçler tarafından yönetilen bir bölge konumundaydı. Üç yüz yıldan fazla Türk hâkimiyetinde kalmış daha sonra İngiliz işgaline uğramıştı. Böyle bir geçmişe sahip olması
adada, Anglosakson model üzerinden bir temsilciler kurulu oluşturulmasının önünde bir
engel teşkil ediyordu. Onlara göre, Kıbrıs halkının karakter nitelikleri de işlerini sorumlu
bir şekilde yürütmeye uygun değildi22.

Kıbrıs’ın Kasım 1914’de Britanya İmparatorluğu tarafından ilhakı birçok yasal değişiklik getirmesine rağmen adalıların hayatı üzerinde önemli bir etki yapmadı. İmparatorluk, savaş sırasında mevcut politikayı devam ettirmekten ve idarenin temel gereklerine
katılmaktan başka yapacak bir şey olmadığı düşüncesindeydi. Ada, savaşın dışında para
kazanmış, barış ve güven içinde kalmış ve savaşın komşu ülkelere getirdiği değişimlerin
hiçbirini tecrübe etmemişti. Zorunlu askerlik yükümlülüğünden kaçan adalılar, bu dönemde iyi para kazandılar ve ağır vergilendirmeye tabi tutulmadılar. Savaşı takip eden
yıllarda, İngiliz yönetimi tarafından izlenen politikada çok az yenilik yapıldı. Dışarıdaki
dünyadaki genel değişimler ve buhran, adanın ticaretini kötü etkiledi ve İmparatorluğun
görüşüne göre, reformlar ve Kıbrıs’ın gelişimi için oldukça az para mevcuttu23.

Ada için savaş sonrası dönemde yeni fikirler ileri sürüldü. İngiliz hükümeti ve Rum
siyasiler tarafından ortaya atılan ve kısa sürede uyumsuzlukların belirdiği bu yeni fikirler, siyasi ve ekonomik olmak üzere temelde iki amaç için hareket etmekteydi. Ekonomik
yönden, hükümet geliştirme ve iyileştirme politikası gerçekleştirdi. Savaş sonrası sömürge imparatorluğu boyunca özellikle tarım ürünlerinin üretimi teşvik eden etkin bir ekonomik kalkınma politikası başladı. Bu durum Büyük Britanya’nın denizaşırı ülkelerdeki
yönetiminin geliştirme ve daha sistematik hale getirmek yönündeki çabaları ile beraber
yürütülmekteydi. Personel ve teçhizatın gelişmesi de tüm dünyada görülen genel iyileşmenin bir yansımasıydı.   Kıbrıs, doğal olarak, bu güçlerin yelpazesi arasında geldi. Eski
politikayı değiştiren hükümet, hedefin etkililik olduğu bir yönetim biçimine odaklandı.
Politik yönden ise, Yunanistan ile birleşme hareketi, kısıtlanmamış bir hareket içinde eş
zamanlı olarak ortaya çıktı. Bu özellik, ayrıca, dışarıdaki dünyadaki genel eğilimleri yansıtmaktaydı. Savaş sonucunda ortaya çıkan küçük ulusların kendi kaderlerini tayine dair
eğilimler Kıbrıs’ta da bir siyasi hareketi tetikledi. Bu hareket uzun süredir olmasına rağmen barışçıl ve akademik seviyedeydi24.   

2. İngiltere Yönetimi Altında Kıbrıs Rumları

Yunanistan ile birleşme hareketi (Enosis), Kıbrıs için temel bir siyasi faktördü. I.Dünya Savaşı’nın başlarında Kasım 1915’de İngiltere, hemen kendi yanında savaşa katılması
ve Bulgaristan’a saldırması koşuluyla, Kıbrıs’ı Yunanistan’a vermeyi kabul ettiğini İngiliz
Bakan Sir Francis Elliot aracılığıyla Yunan hükümetine bildirmişti. Ayrıca başpiskopos ve
Yasama Meclisi (Kavanin Meclisi) Rum üyelerine de bu teklif bildirilmiş ancak Yunanlılar
bu teklifi geri çevirmişlerdi. Bunun üzerine öneri hemen geri çekildi ve bir daha gündeme
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İngilizlere göre ise Enosis çoğu ulusçu hareket gibi paradoksaldı ve bunun ardında
yatan gerekçeler oldukça karmaşıktı. Bir noktada, bu düşünce, Kıbrıslılar için, Yunanlılar arasında kendilerine namlı bir soy bulabilme ve Kıbrıs Kilisesi’nin İmparator Zeno ile
olan Bizans bağlantısına vurgu yapma isteğinden kaynaklanmaktaydı.  Bu nedenle, nüfusun küçük unsurları arasında, siyasi olarak Yunanistan ile hakiki bir idealisttik birleşme
isteği vardı. Kıbrıs’ın batı medeniyetinin tümüne ruhani bir gıda sağlayan büyük Yunan
öğrenme ve sanat geleneği ile birleşeceğine dair bir inanış hâkimdi. Daha yaygın bir düşünce ise, yerel halk içinde büyük bir öneme sahip din adamları ve siyasiler arasında var
olan, kendi maddi ve kişisel menfaatlerinin Büyük Britanya’dan ziyade, Yunanistan ile yapılacak bir birleşme ile daha iyi karşılanacağıydı. İmparatorluğa göre bu düşünce, İngiliz
makamlarının hoşgörüleri sayesinde İngiltere düşmanlığına dönüşmemişti. İngiltere’nin
Adayı Yunanlılara teslim edebileceği ve aynı zamanda orada bir donanma üssü tutacağı ve
diğer yabancı güçlerin saldırılarından korumayı taahhüt edeceği düşünülüyordu. Liberal
geleneği sürdüren İngiltere’nin, Yunanlılara ve Kıbrıslı Rumlara karşı samimi yaklaşımı
sebebiyle bu amaçları gerçekleştirmede yardımcı olabileceği inanışı hâkimdi26.
İngiliz yönetimi sürecinde Kıbrıs Rumların ekonomik durumlarına bakıldığında;
1929’a gelinceye kadar önemli bir olumsuzluk görülmemektedir. İngiltere, Kıbrıs’ın gelir
fazlasına, 1855’de Osmanlı’nın İngiltere ve Fransa’dan almış olduğu borçlara karşı el koymuştu. Kıbrıslı Rumlar arasında tepkiye neden olmaktaydı27. Bu durum İngilizlere işgalin
başından itibaren sorun çıkarmasına rağmen 1927 yılı bütçe görüşmelerine kadar önemli
bir tepki görülmemişti. Görüşmelerde bütçenin Yasama Konseyi tarafından reddedilmesi
üzerine İngiltere yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre; Osmanlı devlet borcu ödemesinde Kıbrıs’ın yaptığı katkıyı devralmaya karar verdi. Bu miktar, yılda 92.800 Sterlin olarak
belirlenmişti.  Ada, bu yükümlülüğü karşılamaya yardımcı olması için, İmparatorluk hazinesinden,  yılda 50.000 Sterlin devlet yardımı alıyordu.  Geriye kalan yılda 42.800 Sterlin
kendi gelirlerinden bulmak zorundaydı. 1927 yılında İngiliz Hükümeti tarafından verilen
imtiyaz, Kıbrıs’ın kraliyet savunması maliyetine yılda 10.000 Sterlin katkı sağlaması şartına bağlıydı. Kıbrıs’ın 1914-1926 yılları arasında ödediği 600.000 Sterlin miktarındaki
bakiye hakkında hiçbir şey denmedi. Bu nedenle, 1927’den itibaren Kıbrıs’ın gelirinin bu
anlaşmadan net yıllık kazancı, yılda 32.800 Sterlin idi. Fakat bu imtiyaza rağmen, Kıbrıs’taki düşünce, İngiliz Hükümeti’nin 1914 yılından itibaren tüm yükümlülüğü almış olması gerektiğiydi. Bu nedenle yeni düzenleme Kıbrıslıları tatmin etmemişti28.

Ekonomik konularda Kıbrıslı Rumların hoşnutsuzlukları 1929 bütçesinin Yasama
Konseyi’nde görüşülmesi sırasında da devam etmiş ve seçilmiş Rum üyeler görüşmelerden çekilerek tepkilerini göstermişlerdi. Ekim 1929’da Londra’ya giden Kıbrıs Rum Heyeti, Sömürgeler Bakanlığı ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve şu taleplerde bulunmuşlardı:
Kıbrıs, Yunanistan’a bağlansın, Anayasa Enosis’e doğru bir adım olmak üzere değiştirilsin,
vergi yükü kaldırılsın ve Osmanlı Devleti borcuna karşılık el konulan 2.600.000 Sterlin
adaya geri ödensin29.

Kıbrıs’taki İngiliz yönetimi, 1931’de sorunu ertelemek için merkeze bir formül önermişti. Buna göre; Kıbrıslıların isteklerinin 1930 ekonomik buhranının koşulları içerisinde
yerine getirilmesinin mümkün olmadığının, ancak konunun daha ileri bir tarihte çözüleceğinin kendilerine bildirilmesini istemekteydi. Ancak bu öneri Londra’da kabul görmemişti. Çünkü Maliye Bakanlığı, talep edilen yaklaşık 2.600.000 Sterlin’in karşılanmasının
25
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ileriki bir tarihte de mümkün olmadığı görüşünü ileri sürmüştü. Maliye Bakanı Philip
Snowden 8 Temmuz 1931’de Parlamento’da yaptığı konuşmasında, İngiliz hükümetince
el konulmuş olan Kıbrıs gelirlerinin fazlalarının 1855 Osmanlı borcunun ödenmesi için
kullanılmak üzere bir fon oluşturularak saklandığını açıkladı30.
Kıbrıslılar İngilizlerin kendilerine borçlu olduğunu düşündükleri için yapılan açıklamalardan tatmin olmamışlardı. İngilizlerin Osmanlılara ödeyeceği borçtan arta kalan ve
1878’den beri hükümet güvenliği için yatırılan para ile 1914’deki ilhaktan sonra borç için
verilen bütün paranın yasal olmadığını ve kendilerine ödenmesini istemekteydiler. İngiliz
hükümeti bu itirazları kabul etmemekteydi. 1930’lar boyunca dünyadaki krizden dolayı
zor durumda olan ekonomi nedeniyle de adada ortam gerginleşmekteydi.

3. Kıbrıslı Rumların Enosis İsteği

Kıbrıs’ın İngiliz yönetimine geçmesinin ardından İngilizler Kıbrıslı Rumlara samimi
yaklaşmıştı. Yayılmalarını engelleyecek İngiliz propagandasını uygulamamışlar ve bu durum Rumlar için Enosis inancını güçlendirmişti. Yunanistan ile de sıkı bir ilişki içerisine girmişlerdi. Ayrıca 1929’dan itibaren de ekonomik istekleri İngilizler tarafından kabul edilmemiş ve bu durum ada Rumları arasında hoşnutsuzluk yaratmıştı. Nihayetinde
1931’de İngiliz idaresine karşı isyan başlatmışlardı.

İngilizlere göre isyanın birçok sebebi vardı. Bunlar arasında Kıbrıs’ta 1930’da başlayan İngiliz aleyhtarlığına dikkat çeken bir detaydı. Bu aleyhtarlığının asıl sebebini; yerel
Ortodoks Kilisesi’nin tavrı ve uzlaşmayı reddetmesi olduğunu düşünüyorlardı. Kilisenin
Kıbrıslılar üzerinde her zaman çok fazla etkisi olmuştu. İngilizler tarafından giderek yozlaştığı düşünülen kilise artık cahil insanların oluşturduğu bir yapı haline gelmişti. Çünkü
köy rahiplerinin cahil köylülerden oluştuğu ve genellikle kendi ayinlerinin dillerini bile
anlamadıkları ileri sürülüyordu. Bir rahibin köyün en cahil insanı olduğu söylemek İngilizler için abartı sayılmıyordu. Manastırların ve piskoposlukların gelirleri “keşişlerin ve
piskoposların metreslerinin ve gayrimeşru çocuklarının bakımına” yönlendirildiği iddia
edilmekteydi. İngilizler, kiliseyi “skandallarla dolu bir efendi” olarak tabir etmekteydi. Yozlaşmasına rağmen en büyük toprak sahibi olma pozisyonunda olması sebebiyle de ülke işlerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu da inkâr etmiyorlardı. Bu durumun tarihi bir arka
planı olduğunu düşünüyorlardı. Türk hâkimiyeti zamanında adadaki Rumların tek sözcüsü
başpiskopos olduğu ve asayişi sağlamak, vergi toplamak ve genel olarak adayı yönetmek
için kiliseyi kullandığını ileri sürüyorlardı. Bu nedenle de kilise gücünü devam ettirmişti.31.

İngiliz fikirlerinin yayılması, kilisenin siyasi gücünün bitişi anlamına geliyordu. Bu nedenle kilise liderleri Yunanistan sevgisinin yanında İngiltere nefreti yayarak kişisel güç
ve menfaatlerini korumak adına Enosis hareketini kullanıyordu. İngilizlere göre Kıbrıslı
Rumların Yunan ırkından olup olmadıkları şüpheliydi. Antik zamanlardan itibaren Adadan geçmiş birçok ulus, üzerinde kendi izlerini bırakmıştı. Etnolojik olarak, Kıbrıslıların
karışık bir kökeni olduğundan İngilizlerin en ufak bir şüphesi yoktu. Hükümet ile Enosis
hareketi arasındaki ilişki 1926’dan itibaren gergindi32.

Gelişmeye daha açık bir idare kurma amacındaki hükümet, bu gerginliği giderme adına Yasama Konseyi yoluyla kendi önlemlerini almak zorundaydı. Resmi olmayan üyeler,
siyasi amaçlarla Konsey üzerindeki güçlü konumlarını kullanmakta gecikmedi. İlk olarak
uzlaşma yoluna gidildi. Her idari bölüm, düzeni ağır bir biçimde bozacak ve kayırmalara
göz yumacak kadar, seçilen üyelerin görüş ve önerilerine açık hale getirildi. Kıbrıslılara,
hükümet hizmetinde önemli görevler verildi. Yunan bağımsızlığı taraftarı düşüncelerin
ifade edilmesine, büyük tolerans gösterildi ve kısıtlanmadan Yunan bayrağı açma, adanın
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en genel özelliği haline getirildi. Fakat bu uzlaşma politikasının, yalnızca siyasilerin İngiliz
yönetimine karşı muhalefeti teşvik ettiği görüldü33.

Gerginliğin tırmandığı günlerde Yunanistan’ın Kıbrıs konsolosluğunda bir değişiklik
yaşanmış; konsolosluk görevinin dışına çıkmayan M. Inglessis’in yerine M. Aleksander Kyrou atanmıştı. İlk iş olarak Larnaka’dan Lefkoşa’ya taşıdıktan sonra her türlü dini ve milli
günlere ve programlara katılarak Yunan Marşı okutup, İngiliz aleyhtarlığı yapmaya başladı. Bunun üzerine İngiltere’nin Kıbrıs Valisi Sir Ronald Storss durumu Londra’ya bildirerek konsolosun istenmeyen adam ilan edilmesini istedi34. Konsolos adada faaliyetlerine
devam edecek ve isyanın hazırlayıcılarından biri olacaktı.

1930 yılında Sömürgeler Bakanı adayı ziyaret ettiğinde bolca dalgalanan Yunan bayrağıyla karşılandı. Bu ziyaret Yunanistan ile birleşme lehine gösteriler yapmak için bir fırsat
olarak görülmüştü. Enosis taraftarı radikaller arasında, hedeflerine ulaşmak için sözden
ziyade eyleme başvurma durumu belirmekteydi. 1931 yılında, İngiliz hükümeti aleyhine “iftira ve hakaret kampanyası” daha da güç kazandı. Bu hareketin çoğunluğu avukat,
öğretmen ve rahip olan destekçileri, kampanyalarını köylülerin birleşme konusundaki
duyarsızlıklarını ortadan kaldırmaya yönlendirdi. Her yerde hükümet karşıtı konuşmalar
yapıldı. Birleşme hareketi için, sosyal kulüpler ve sportif organizasyonlardan yararlanıldı.
Çalkantılar, 1931 Ekim ayında ortaya çıktı ve seçilen Yunan üyeler, Yasama Konseyi üyeliklerinden istifa etti. Çalkantıların merkezinde bulunan, şiddet ve yasadışı süreçlerin açık
destekçisi olan ve hareketin meşalesini yakan Kitium Piskoposunun “Bu ülkenin menfaati
için, onların kurallarına uymamalıyız. İngiltere’nin bir filosu var diye korkmayın. Birleşme
için her şeyi denemeliyiz ve gerekirse, kanımızın akmasından da çekinmemeliyiz” şeklinde yaptığı konuşma sonrası ortam iyice gerilmişti35.

Kitium Piskoposu Nicodhimos Mylanos, 18 Ekim’de Larnaka’da bir konuşma daha
yapmış, ancak konuşması ceza hukukunda suç oluşturacak bir mahiyette olmadığı için
herhangi bir işlem yapılmamıştı. 20 Ekim’de Limasol’u ziyaret ederek şehir halkına bir
konuşma yapmış, ertesi gün bir köy kilisesindeki kalabalığa “İngiliz rejimi denen adi adaletsiz ve sorumsuz yönetime karşı gelinir. Adi ve zehirli rejim kahrolsun” şeklinde bir konuşma yapmış ancak toplanan kalabalık tarafından bir kabul görmemiştir36.

4. 1931 Rum İsyanı

İsyanın gerçekleşmesinde birçok iddia olmasına rağmen asıl sebep Enosis kışkırtmasıydı. Bu konuda adanın içinden olduğu kadar dışarıdan müdahale de vardı. Yunanistan’ın
Kıbrıs Konsolosu Alexander Kyrou Enosisçilerle o kadar yoğun ve dikkatsiz çalışmaktaydı
ki sonunda izin belgesi iptal edilmiş ve Ekim 1931’de geri çağrılmıştı. Bunun yanı sıra
kilise de Enosis taraftarlarını kışkırtmakta ve destek vermekteydi37.

Kıbrıs’ta yıllardır devam eden yoğun Enosis propagandası 1931’de fiili bir isyana dönüştü. Yasama Meclisi üyesi Papaz Nikodimos vergi konusundaki uzlaşmazlığı gerekçe
göstererek Enosis talebinde bulundu. Ardından 21 Ekim 1931’de Rumlar silahlı eylemlere
başladı. Bu doğrultuda Vali Ronald Storrs’un Valilik Binası’nı ateşe verdiler. İsyanın yayılması karşısında Akdeniz’deki Donanma Komutanı ve Mısır’daki İngiliz Birlikleri adaya
çağrıldı. Ayrıca Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçakla askerler ve iki kruvazör ile iki destroyer de 23 Ekim’de Kıbrıs’a ulaştı. Rumların taşkınlıkları Limasol, Larnaka, Magosa ve
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Baf’a yayıldı38.

Gemilerin ve Mısır’dan birliklerin ve uçakların gelişiyle, isyan kısa sürede bastırıldı.
İngiliz Hükümeti’nin kendi iç politikasını sürdüreceği ve şiddete başvurmanın hoş görülmediği adalılara bildirildi.  Kitium ve Kyrenia Piskoposları da dâhil olmak üzere bu başkaldırının elebaşları, adadan sürgün edildi ve bir daha adaya geri dönmelerine izin verilmedi39. Ayrıca isyan sonrasında birçok Rum tutuklandı. İsyanda altı kişi ölürken otuz kişi
de yaralandı. Ayrıca bazı telgraf hatları kesildi ve resmi binalar da zarar gördü. Bu tarihten
itibaren İngiliz Sömürge Yönetimi adada bir baskı rejimi uygulamaya başladı. II.Dünya Savaşı’na kadar devam eden süreçte Rumlar gibi Türkler de baskıdan etkilenecekti40.

Türk Dışişleri Bakanlığı ise Başbakanlığa gönderdiği yazıda olaylardan Fener Başpapazlığı sorumlu tutuluyordu. Yunanistan’a ilhak amacıyla başlayan isyanda İstanbul’daki
Ortodoks başkanlığının gizli faaliyetlerinin de etkili olduğu ifade edilmekteydi. Atina’da
yılda bir kez yayımlanan “Megas Engiglopedikos Kazamias” isimli takvimde Kasım ayında
Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakına dair bir hareketin meydana geleceği yazmaktaydı. Takvimde
ayrıca bu hareketle beraber on iki adanın da ilhakı için gösterilerin yapılacağı iddiası da
yer almaktaydı. Atina’da yayımlanan “Patris” gazetesinin 5 Kasım 1931’deki nüshasında da
Fener Başpapazlığı’nın isyanla alakalı olduğunu gösteren bir haber ve fotoğraf, dışişlerinin
iddiasını güçlendirmek üzere ileri sürdüğü bir diğer kanıttı41.

Hükümetin prestiji yeniden sağlanır sağlanmaz, düzeni iyileştirmek, sürdürmek ve isyanı tetikleyen çalkantıları bastırmak için, bir seri zorlayıcı önlemler alındı.  12 Kasımda,
1882 Anayasasını hükümsüz kılan ve Yasama Konseyini ortadan kaldıran bir imtiyazname
çıkarıldı. Yüksek yasama ve yürütme makamı, hükümete bırakıldı. Bu karışıklıkların ortaya çıkması üzerine ilan edilen Savunma Konsey Düzenlemesi, hükümete zorlayıcı yetkiler
verdi. Katı bir sansür uygulandı ve basını eski özgürlüklerinden yoksun bırakan bir Basın Kanunu yürürlüğe girdi. Ceza Kanunu üzerinde, isyan konusunda kanunu güçlendiren
bazı tadilatlar yapıldı. Bir diğer önemli adım ise, uzun zaman boyunca adanın sıradan bir
özelliği olan Yunan bayrağı dalgalandırılmasının yasaklanması oldu. Karışıklıklar sırasında zarar gören topluluklar için tazminat amacıyla vergi konuldu. Siyasi çalkantılara fırsat
veren belediye seçimleri kaldırıldı ve hükümet tarafından, belediyelerin işleri üzerinde
yakın bir denetim sağlandı42.

Kıbrıs Kavanin Meclisi, 13 Kasım’da lağvedildi ve hükümet tarafından çeşitli tarihlerde
yayımlanan emir ve kararlarla yeni bir nizamname ile birleştirildi. Kıbrıs hükümetinin
resmi gazetesi olan “The Cyprus Gazette”nin olağanüstü sayısında bir genelge yayımlanarak alınan kararlar ilan edildi. Buna göre Kavanin Meclisi kapatılıyor ve kanun yapma
yetkisi valiye veriliyordu.  Bu karar acilen uygulanacağı ve anayasanın hazırlanması için
çalışmaların başlanacağı belirtilmekteydi43.

Hükümet, aynı zamanda, adanın gelişmesi ve daha iyi idare edilmesi için çok sayıda
önemli kararlar aldı. Tecrübeli bir devlet memuru olan Hintli Sir Ralph Oakden, Maliye Komiseri olarak Kıbrıs’ın mali ve ekonomik kaynaklarını rapor etmek için atandı. Bakanlığın
Tarım Müşaviri, tarımsal gelişim planlarının oluşturulmasında yardımcı olmak için adaya
bir ziyarette bulundu. Ada yaşamının önemli bir kısmına maddi katkı sağlamayı temin
38
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eden çok sayıda plan, yürürlüğe girdi. Polis teşkilatı yeniden organize edildi. Adanın sahip
olduğu eşsiz tarihi yapıtların bakımı için yeni önlemler alındı. İngiliz Müzesinin Yöneticisi
Sir George Hill44 ve eski Antikacılar Topluluğu Başkanı Sir Charles Peers, adayı ziyaret
ettiler ve alınması gereken tedbirlere ilişkin raporlar hazırladılar. İngiltere’de, Kıbrıs’taki
yatırımlar için fonları arttırmak amacıyla Kıbrıs Komitesi olarak bilinen resmi olmayan
bir komite kuruldu. Yeni Tarihi Yapıtlar Kanunu’nun yürürlüğe girmesi için bazı adımlar atıldı. Ayrıca, adadaki eğitim sistemi, tamamıyla yeniden düzenlendi. Önceden büyük
oranda resmi olmayan komitelerin denetimi altında olan ilköğretim, doğrudan hükümetin
denetimi altına alındı. Eski müfredat yeniden düzenlenmiş ve içine İngilizce eğitimi de eklenecek şekilde yeni adımlar atılmıştı. Eskiden Yunan bağımsızlığı taraftarı propagandanın merkezi olan ortaokullar, daha fazla hükümet denetimi altına alınmıştı. Öğretmenlerin
eğitimi için yeni önlemler alınmış ve tüm sistem, geliştirilip modern ihtiyaçları karşılayacak hale getirilmişti45.
Hükümet tarafındaki bu katılık ve eylem kombinasyonunun sonuçları, İngilizlere göre
mükemmel seviyedeydi. Ada insanlarının, gelinen son noktayı memnuniyetle karşıladıklarına ve daha önce hiçbir İngiliz yönetimi altında olmadıkları kadar mutlu ve memnun
olduklarına dair hiçbir şüpheleri yoktu. Eğitime yönelik gösterilen eğilim ve Yunan bayrağının yasaklanması, sadakatsizliğin hoş görülmeyeceğinin göstergesiydi. İngilizlere göre
Kıbrıs, imparatorluğun bölünmez bir parçasıydı ve burayı başat bir yabancı güce devretmek söz konusu değildi. İngiliz Kolonisi olan adanın gelişimini tehdit eden irredentist
etkilere karşı koymak ve İngiliz egemenliğinin sürdürülebilirliği için gereken her şeyin
yapılacağı açıkça ifade edilmekteydi46.

İsyanın bastırılmasının ardından 29 Ekim 1931’de Selanik İngiliz Konsolosluğu önüne
gelen birkaç yüz kişilik bir grup Kıbrıs Rumları lehinde gösteri yapmışlardı. İngiliz Konsolos balkona çıkıp bir konuşma yaparak göstericileri dağıtmaya çalışmışsa da başarılı
olamamıştır. Daha sonra güvenlik güçleri olay yerine gelerek göstericileri dağıtmıştır47.

5. İngiltere Yönetimi’nde Kıbrıslı Türkler

Kıbrıs Türkleri’nin insan hakları ve ulusal varlıklarıyla ilgili mücadelesi İngiltere’nin
işgalinden sonra başlamıştı. Kıbrıs, Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan sözleşme gereğince geçici olarak İngiliz yönetimine devredilince o dönemde “Kıbrıs Müslümanları” olarak da anılan ada Türkleri, İngiliz idaresine karşı kendi kültürel, ulusal ve
dinsel kimliklerini koruyabilmek için uzun mücadeleler vermek zorunda kalmışlardı. Helen taraftarı olan İngiliz idaresi Türk toplumunu ihmal etmiş ve bu toplumu, “Kıbrıs Hristiyanları” olarak anılan “zorba, çığırtkan, saldırgan ve bağnaz” Rum sakinlerin insafına
bırakmıştı48.
Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasının ardından 24 Temmuz 1923’te
Türkiye ile Müttefik Devletleri arasında Lozan Antlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma ile
bağımsız yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda tanınması sağlanmıştı. Türkiye
tarihi açısından büyük öneme sahip olan bu antlaşmanın 16, 20 ve 21. maddeleri doğrudan Kıbrıs ile ilgiliydi. Lozan Antlaşması’nın 16. maddesi Kıbrıs’ın hukuksal durumunu
44
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ilgilendiren maddeydi. Türkiye’nin antlaşmada belirtilen sınırlar dışında bulunan topraklar ile adalar üzerindeki sıfatlarından, haklarından ve egemenliğinden vazgeçmiş olduğu
belirtilmişti. Böylelikle ada İngiliz idaresine bırakılmış oldu49.

Kıbrıs Türkleri ada nüfusunun 1/5’ine yakın kısmını teşkil etmekteydi. 1935 resmi
verilerine göre 365.000 ada nüfusunun yaklaşık 65.000’i Türklerden oluşmaktaydı. İngiliz
Müstemleke İdaresi Kıbrıs ahalisini milliyetlerine göre değil dinlerine göre ayırdığı için
Türkleri de İslam cemaati olarak tanımaktaydı. Türkler adanın hemen her tarafında dağınık halde yaşamaktaydı. Ancak önemli bir kısmı Lefkoşa’da yaşıyordu. Türklerin böyle
dağınık halde yaşamaları bir takım sorunları da beraberinde getirmekteydi50.

Kıbrıslı Türkler genel itibariyle Türk İnkılâbının prensiplerini kabul etmişlerdi. İmkânları dâhilinde de adada tatbik etmeye çalışıyorlardı. Türk alfabesini gazetelerde ve
okullarda kabul edilmişti. Neredeyse Türklerin tamamı şapka giymişlerdi. Kıbrıs Türklerinin Türkiye’ye ve Türk İnkılâbına bağlılıkları o kadar kuvvetliydi ki içlerinden taraftar
olmayanlar bile taraftarmış gibi görünmeyi ihtiyaç hissediyordu. Evkaf Dairesi’nde tabelaların Arap harfleriyle yazılı olması ve evkaf delegesi olan şahsın fes giymekte ısrar etmesi
bu idare ile ada Türklerinin arasındaki ayrılığı artırmıştı51.

Kıbrıslı Türklerin adada yaşadıkları sıkıntıları Türkiye’nin Kıbrıs Konsolosluğu’nun
Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği raporlardan anlamak mümkündü. Kıbrıs Türklerinin
adada barınmalarına engel olacak olaylar yaşanmaktaydı. Mahalli hükümetin baskıları ve
ekonomik durumlarının kötü oluşu ile bunlara bağlı olarak göç etmek istemeleri temel
problemler olarak dikkat çekmekteydi. Mahalli hükümetten gördükleri en büyük baskı
milliyetlerinin tanınmaması ve milli kültürlerini yaşatacak araçlardan bir bir mahrum
bırakılmalarıydı. Kıbrıs’taki Türkler Türk olarak değil, dini olarak İslam cemaati olarak
tanınmıştı. Önceleri bu tabir özel bir mana içerse de ilerleyen zamanlarda İslamcılık siyaseti takip edilmesi dolayısıyla İslam tabiri Türk’e muhalif bir tabir olarak hükümetçe
kabul görüyordu. İslamcılık, Türklerin milli duygularını ortadan kaldırmak için kullanılıyordu. Daha sonra ayrıntılı olarak verilecek olan Türk Lisesi’nin adının İslam Lisesi olarak
değiştirilmesi, Türkçe gazetelere sansür uygulanarak bütün Türk kelimelerinin Arapçaya
dönüştürülmesi Kıbrıs hükümetinin uyguladığı politikalardan bazılarıydı52.
Türklük aleyhinde icraatlar özellikle eğitim alanında görülmekteydi. Kıbrıs’ta ilkokullar cemaat okulları şeklinde eğitim vermekteydi. Rumların, Türklerin, Ermenilerin ve
Maroritlerin ayrı okulları vardı. Okulların masraflarına karşılık emlak vergisine ek olarak
maarif vergisi ismiyle bir vergi tahsil edilmekteydi. Bu vergi nüfusları oranında her cemaatin okullarındaki öğretmenlerin maaşlarına ve okulların inşa ve önemli masraflarına harcanmaktaydı. Bunların dışındaki masraflar ise bulunduğu köy veya kasabalardaki cemaate aitti. İlkokulların idaresi görünürde cemaatlere ait olmakla beraber gerçekte bu okullar
hükümetin sıkı denetimi altındaydı. 1933’de yayımlanan bir kanunla ilkokulların idaresi
göreviyle sorumlu olmak üzere bir maarif encümeni atanması kararı alınmıştı. Bunun yanı
sıra her ilçe merkezinde ve bazı önemli nahiye merkezlerinde de bir maarif komisyonu
kurulacaktı. Türk Maarif Encümeni, maarif müdürünün başkanlığı altında maarif müdür
yardımcısı, Türk evkaf üyesi ve valinin atayacağı altı Türk üyeden oluşacaktı. Maarif komiteleri ise, evkaf üyesi veya vekilinin başkanlığı altında İngiliz evkaf üyesi, maarif müdür
yardımcısı ve vali tarafından atanacak üç üyeden oluşacaktı. Bu suretle maarif encümen
ve komiteleri tamamıyla hükümet tarafından atanmakta ve toplumun gerçek temsilcilerini içermemekteydi. Bu nedenle Türkiye’den gelen kitapların okutulmasını engellemek için
“kitapsız tedrisat” usulü kabul edilmişti. Bunu yapmaktaki amaç; Kıbrıs’taki Türk çocukla49
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1935’de yayımlanan bir istatistiğe göre adada 263 ilkokul vardı. Bu okullarda 4788’i
erkek ve 3174’ü kız olmak üzere 7962 öğrenci eğitim almaktaydı. Bu okulların sayısı daha
fazla olmasına rağmen 1931’de yaklaşık 100 tanesi kapatılmış öğretmenleri de açığa alınmıştı. Buna sebep olarak ise, Türk nüfus oranının ada nüfusunun 1/5’i olmasına rağmen
maarif vergisinden Türk okullarına aktarılan miktarın bu orandan fazla olması ve Rumların bu duruma yaptıkları itirazlar gösterilmişti. Aslında nüfus oranı doğru olmakla birlikte
adadaki emlakların ¼’ü Türklere aitti ve maarif vergisi de emlak vergisi üzerinden tahsil
edilmekteydi. Bu nedenle hükümetin ileri sürdüğü gerekçe ada Türklerine gerçekçi gelmemişti. Kapatılan okulların çoğu Türk nüfusu az olan köylerin okullarıydı. Civar köyler
uzak olduğundan bu köylerdeki çocuklar başka okullara gidememişler ve eğitimden tamamen mahrum bırakılmışlardı54.

Lefkoşa’da biri erkek biri kız olmak üzere iki lise vardı. 1937 itibariyle Erkek lisesinde
252, kız lisesinde ise 99 öğrenci vardı. Bu liseler özel lise mahiyetinde olup masrafları
öğrencilerden alınan ücretler ile evkaf tarafından verilen 932 lira ve hükümetin verdiği
1880 lira ile karşılanmaktaydı. 1930’lu yıllara kadar bu liseler Türkiye’deki liselerle aynı
programı uygulamakta ve müdürleri ile bazı öğretmenleri Türkiye’den getirtilmekteydi.
Ancak hükümet çıkardığı bir kanunla öğretmenlerin İngiliz tabiiyetinden olmaları şartını
getirince Türkiye’den öğretmen getirme imkânı ortadan kalkmış oldu. Ayrıca liselere İngiliz müdürler atanmıştı. Daha sonra da farklı bir program için çalışmalar başlatılmışı. Lisenin iç nizamnamesinde 29 Ekim resmi tatil günü olarak kabul edilmesine rağmen 1936’da
nizamnameden tatil olmaktan çıkarılmıştı. Durum öğrencilere bildirilmesine rağmen öğrenciler o gün okula gelmemiş ve okul idaresi gelmeyen öğrencilerden dördünü kışkırtıcı
oldukları gerekçesiyle başka bir okula da kabul edilmemek üzere okul ile ilişkilerini kesmişti. Bu olay fırsat bilinerek de Türk Lisesi’nin ismi İslam Lisesi olarak değiştirilmiş ve
okulda Türkçe tabela ve semboller kaldırılmıştı55.

Öğrencisi olmadığı gerekçesiyle birçok Türk İlkokulu kapatılmış ve Türkiye’den gelen kitapların okutulmaması için kitap içeriği olmayan bir eğitim usulü kurulmuştu. En
önemli müdahaleye uğrayan kurum ise liseydi. İsmi İslam Lisesi olarak değiştirildikten
sonra öğretmenlik mesleği ile hiç ilişkisi olmayan bir İngiliz liseye müdür olarak atanmış, milliyetçi öğretmenler işten çıkarılmış ve böylelikle lise etkisiz bir hale getirilmişti.
Hükümet liseden mezun olan öğrencilerin yükseköğretim için Türkiye’ye gittiğini ve bir
daha geri dönmediklerini, bu nedenle lise mezunlarının adaya bir fayda sağlamadığından
bu kurumun gereksiz olduğunu ileri sürmekteydi. Gerçekte ise liseden mezun olanlara
iş bulmaları konusunda hiçbir kolaylık gösterilmiyor ve Türkiye’de yükseköğretimini tamamlayanların adaya dönüp çalışma isteklerinin önüne birçok engel çıkarılmaktaydı. Son
yıllarda çıkarılan kanunlarla, avukatlık ve doktorluk gibi meslekleri yapacaklar için İngiliz
üniversitelerinden mezun olma şartı getirilmişti. Kıbrıslı Türklerin İngiltere’de öğrenim
görmeleri ekonomik olarak mümkün değildi56.
Kıbrıslı Türklerin ekonomik durumları da iyi değildi. Bunun iki sebebi olduğu belirtilen raporda adada genel olarak ekonominin zaten kötü olduğu ifade edilmekteydi. Ticaretin Rumların elinde olduğu ve gerek Rum ticaret odaları gerekse de banka gibi kurumlarda Türk memur çalıştırılmaması da ikinci sebep olarak sunuluyordu. Raporda; Türklüğü
ortadan kaldırmak için İslamcılığın kullanılması, eğitim alanında yaşanan gelişmeler ve
ekonomik olarak kötü durumda olmaları Kıbrıslı Türklerde göç etme düşüncesini uyandırdığı belirtilerek önüne geçilmesi gerektiği vurgulanmakta ve bunun için bazı önlemler
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alınması istenmekteydi57.

Kıbrıslı Türkler ekonomik olarak Rumlarla karşılaştırıldığında çok geri bir vaziyetteydi. İngiliz işgalinden önce adadaki gayrimenkullerin çoğu Türklerin elinde olmasına
rağmen işgalin ardından bu üstünlük Rumların eline geçmişti. Aynı şekilde ticaret ve sanayi de Rumların eline geçmişti. Adada birkaç esnaftan başka ticaretle uğraşan Türk kalmamıştı. 1937 itibariyle ada gayrimenkullerinin ¼’ü Türklerin elinde olmasına rağmen
sahipleri borçluydu. Bu borçluluk durumu sadece Türklere has bir durum değildi. Rum
emlak ve arazi sahiplerinin de durumu aynı olmasına rağmen borç veren sermaye sahipleri de tamamıyla Rum oldukları için emlak ve arazi yine Rumlara geçmekte ve böylelikle
Rum toplumunun genel serveti azalmamaktaydı. Ancak Türk gayrimenkulleri borçlara
karşılık Rumlara geçmekte ve Türk emlak sayısı azalmaktaydı. Türk toplumunu nispeten
müreffeh kesimini oluşturan hükümet memurlarıydı. Türk memurlar, İngiliz işgalinden
sonra uzunca bir süre özellikle gümrük, tapu ve emniyet teşkilatı gibi resmi kurumlarda
çoğunluğu oluşturmuşlardı. 1930’lu yıllarda Türk memur sayısı kendi nüfuslarına oranla
fazlaydı. Rumlar hükümete birçok kez bu konuda itirazlarını dile getirmişlerdi ve buna istinaden son memur alımlarında boş kadrolara atamalarda nüfus oranları göz önünde bulundurulmaya başlanmıştı. Ayrıca İngilizce, Türkçe ve Rumca bilmeleri nedeniyle Ermeni
memur ataması da tercih edilmekteydi. Türk toplumunun ekonomik olarak zayıf olması
doktor, avukat ve serbest meslek sahiplerinin sayılarının azalmasına sebep olmaktaydı.
Türkiye’de yükseköğrenimlerini tamamlayan Kıbrıslı gençler adaya dönmeyerek Türkiye’de kalmayı tercih etmekteydi58.

  Kıbrıs Türklerinin cemaat teşkilatı mevcut değildi ve hükümetle temasa geçecek ve
bu sıfatla isteklerinin iletebilecekleri bir makam yoktu. Osmanlı’nın hâkimiyetinde olduğu
zamanlarda Kıbrıs müftü ve kadısı ile evkaf müdürü İstanbul Hükümeti tarafından tayin
ediliyor ve maaşları Kıbrıs bütçesinden ödeniyordu. 1927’de Kıbrıs valisi olan meşhur
ajan Lawrence ile birlikte Arabistan’da Türklere karşı çalıştığı ve Türk düşmanı olduğu
rivayet edilen Stores, kadı ve müftülüğü ilga etmişti. Sebep olarak da Rumların ruhani
liderine hükümetçe maaş verilmediği halde Türk müftü ve kadıya bütçeden tahsisat verilmesini göstermişti. Bu durumun iki topluma eşit muamele yapılması esasına aykırı olduğunu ifade etmişti59.  

Müftülüğün ilgasının sadece mali sebeplerden olduğu hükümetçe beyan edilmesi ve
bu arada Kavanin üyelerinden Necati Özkan’a resmi makamlarca Türklerin maaşı kendi aralarında toplanan paralardan verilmek şartıyla bir müftü seçiminin serbest olduğu
bilgisi yayıldıktan sonra 1931 Mayısında Milli Kongre toplanması kararı alınmıştı60. Kıbrıslı Türklerin dini lideri olan müftü atamasında İngiltere çok müdahil olmuyordu. Kıbrıs
müftüsünü İngiltere hükümeti hiçbir zaman doğrudan doğruya ya da resen tayin etmezdi.
Makam boş olduğunda ileri gelenlerin imzasıyla bir isim belirlenir İstanbul’a gönderilir
ve orada Şeyhülislam tayin ederdi. Hükümet müftüyü tanır ve maaşını öderdi. Müftüler
serbestti ve hükümete karşı Müslümanları korurdu. Hükümetin nüfuzu altında değildi61.
1 Mayıs 1931’de Lefkoşa’da bir kongre düzenlenip müftü seçimi yapılması kararının
alınmasında, son müftünün Kıbrıs valisi tarafından kimseye sorulmadan tayin edilmesi
etkili olmuştu. Vali tarafından atanan müftü hükümetin nüfuzu altına girmiş ve hükümet
memuru gibi hareket etmeye başlamıştı. Hatta müftülük bir müddet “Fetva Eminliğine”
dönüştürülmüştü. Durum böyle olunca adadaki Türklerin müftüden herhangi bir beklen57    
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tisi kalmamıştı. Derhal “Umumi Milli Kongre” toplanmış ve Hoca Said62 ismiyle yeni müftü
seçilmişti. Kongreden sonra “Cemaat-i İslamiye” ismiyle bir teşkilat kurulmak istenmişse
de validen izin alınamamıştır. Valilikten verilen cevapta o sıfatla bir faaliyetin olması durumunda kanuni işlemlerin başlatılacağı ifade edilmiştir. Bu nedenle bu girişim sonuçsuz
kalacaktır63. Bunun yanı sıra hükümet müftülük seçimini de tanımadığını beyan edecekti.
Hatta müftü olarak seçilen Hoca Said’in bu sıfatla hareket ettiği takdirde emirlerine muhalefetle suçlanacağı ve hakkında işlem başlatılacağını açıklamıştı. Kısa bir süre sonra Rum
isyanının başlaması nedeniyle birçok hürriyetin yasaklanması Türklerin bu konuda itiraz
etme imkânı da ortadan kaldırmıştı64.

İngiliz Sömürgeler Bakanı Sir Filip Kanlif Lister Kıbrıs’a yaptığı ziyaretteki tutum ve
davranışları İngiltere’nin iki topluma bakış açısını göstermesi açısından önemliydi. Sir Filip Kanlif Lister, 19 Nisan 1933’de Mağusa Limanı’na gelmişti. Lefkoşa, Girne, Larnaka ve
Karpasi’de bazı temaslarda bulunmuştu. Kıbrıs İslam ahalisi adına bir heyet kendisinden
görüşme talep etmiş ancak bu talep kabul edilmemişti. Aynı şekilde Kıbrıs Başpiskoposu’nun randevu talebi ise kabul edilmiş ve bir görüşme gerçekleşmişti. Başpiskopos, ada
idaresi ve Rum cemaatinin istekleri konusunda bakanla istişarede bulunmuşlardı. Ancak
İngiltere’nin 1931’de yaşanan Rum İsyanının sorumlularından biri olarak kiliseyi görmesi
nedeniyle bakan, bu isteklere olumlu yaklaşmamış ve başpiskoposa din ve devlet işlerinin ayrılmış olduğunu ve kendisinin uhrevi işlerle meşgul olması gerektiği tavsiyesinde
bulunmuştu65.  
Kıbrıs’ta 1930’lu yıllarda üç tane Şer’i Mahkeme vardı. Hâkimler evkaf tarafından tayin edilmekte ve maaşları evkaftan verilmekteydi. Görevleri; nikâh, talak ve veraset gibi
konulara ilişkin davaları fıkıh hükümleri içerisinde gerçekleştirmekti. Bu mahkemelerin
kararlarını İstinaf Mahkemesi’nce bozulabilirdi. Türklerin aile hukuku konuları Türk Medeni Kanunu’na benzeyen bir kanunla tespit edilmesi için yapılan girişimler sonuçsuz kalmıştı66.

Kıbrıs’ın merkezi konumunda olan Lefkoşa’da ve diğer önemli birkaç kasabada Türk
kulüpleri vardı. Ancak bu kulüplere gelenler Türkiye’den gelen birkaç gazeteyi okuyup
kâğıt oyunları oynamaktan başka bir şey yapmıyorlardı. Bu nedenle bu kulüpler kültür
sahasında herhangi bir faaliyet göstermiyorlardı67.

Lefkoşa’da Söz68 isminde haftada iki defa ve Ses69 isminde haftada bir defa yayımlanan iki Türkçe gazete vardı. Rumca dört tane günlük yayımlanan gazete bulunmaktaydı.
Adı geçen iki Türk gazete Türk İnkılâbı’na taraftar ve milliyetçi olmalarına rağmen çeşitli
konularda yazacak yazar kadrosu yoktu. Bu nedenle Kıbrıs’ta Türk basını beklentilerin
uzağında kalmaktaydı70.  
62

Hoca Said; Kavanin Meclisi azalığı yapmış, genç ve hür fikirli olarak tanınan biriydi. Dini konularda
yenilikçi makaleleri bulunmaktaydı. Seçildiği dönemde Lefkoşa’da dava vekili olarak çalışmaktaydı.
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67

BCA, 030.10.124.886.18.

69

Yayın hayatına 29 Nisan 1935’de başlayan Ses Gazetesi dört sayfa düzeninde haftalık olarak yayımlanmaktaydı. Sahibi ve Başyazarı Hasan izzet Asım Bey’di. O. Turan, Tarihten Günümüze Kıbrıs Türk
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Belediye seçimlerinde yapılan değişiklikten en çok etkilenen topluluklar biri de Kıbrıslı Türkler idi. 1931’de Rumların adanın Yunanistan’a ilhakını talep ederek isyankâr
hareketlerde bulunmaları ve bu arada Lefkoşa Vali Konağı’nı yakmaları üzerine hükümet adanın idare şeklini değiştirerek Kavanin Meclisi’ni ilga etmişti. Daha sonra yapılan
değişikliklerle artık belediye üyeleri halk tarafından seçilmeyecek ve hükümetçe tayini
usulüne geçilecekti. Bu durum Kıbrıslı Türkler’in seçtikleri üyelerden mahrum olacakları
anlamına gelmekteydi71.  

Sonuç

Türkler tarafından 1571’de fethedilen Kıbrıs, 307 yıl Türk hâkimiyetinde kaldıktan
sonra 1878’de İngiltere’ye kiralanmıştı. I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte İngiltere,
Kıbrıs’ı ilhak ettiğini duyurmuştu. Bu tarihten sonra adada İngiliz idaresi oluşmuş, ancak
adada birçok ulus yaşamasına rağmen Rumlara karşı çok toleranslı gösterilmişti. Rumların Yunanistan’a katılma istekleri ve bu yöndeki faaliyetleri görmezden gelinmiş ve herhangi bir müdahalede bulunulmamıştı.

1931’de Enosis doğrultusunda meydana gelecek olan isyan neticesinde İngilizler,
Rumlar hakkında yanıldıklarını anlayacaklardı. Önceleri rahatsız olmadıkları Rum faaliyetlerinin şiddete dönüşmesiyle birlikte İngilizler, özeleştiri yaparak ada idaresinde yanlış yaptıklarını itiraf etmişlerdi. İsyanda baş sorumlu olarak kilise ön plana çıkmaktaydı. Rumlar üzerinde çok etkili olması nedeniyle müdahale edemedikleri kilise, Enosis’in
gerçekleşmesi için önemli faaliyetler yapmaktaydı. Piskoposlar yaptıkları konuşmalarla
isyanın başlamasında etkili olmuşlardı. İsyan sonrasında İngiliz idaresi sert tedbirler almıştı. Yasama Meclisi olan Kavanin Meclis kapatılmıştı. Kilise’ye  dünya işleri ile dini işlerin ayrıldığı uyarısı yapılarak bundan sonra sadece dini konularda faaliyet göstermesi
konusunda telkinlerde bulunulmuştu.

Kıbrıs’ta yaşayan diğer kesim ise Türkler idi. İngiliz idaresi altında Türkler adeta bir
varoluş savaşı vermekteydi. Çünkü İngilizler Türkler üzerinde bir asimilasyon faaliyeti yürütmekteydi. Türk toplumu yerine İslam toplumu denilmekte, Türk okullarının ismi İslam
okulları olarak değiştirilmekte ve okullarda ki Türkçe ibare ve semboller Arapça ifadelerle
değiştirilmekteydi. Özellikle eğitim alanında yürütülen bu faaliyetler Türklerde rahatsızlık yaratmaktaydı.

İngiliz idaresi altında geçen yıllarda İngilizler, Rumlara ayrıcalıklar yaparken Türklere tam aksi yönde davranmaktaydı. İsyanla birlikte Rumlar hakkında yanıldıklarını anlayan İngilizler Rumlara karşı bazı tedbirler alışsa da, isyanla ilgili olmayan Türkler de
bu tedbirlerden olumsuz etkilenmişlerdi. Ada Türkleri 1930-1940 yılları arasında eğitim,
ekonomik, siyasi, kültür ve basın alanında hem İngiliz idaresi hem de Rumlarla mücadele
etmek zorunda bırakılmıştı. Bu mücadele ada Türkleri için oldukça zor geçmişti.
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Iğdır’ın Türk topraklarına katılması her ne kadar 1920’yi bulsa da, iktisaden ülkenin
doğu kesiminden çok farklı olmadığı söylenebilir. Cumhuriyet döneminin Osmanlı Devleti’nden aldığı miras her alanda olduğu gibi Iğdır’da da oldukça kötüydü.

Osmanlı döneminde tarımsal üretimin ve kırsal nüfusun yaşadığı sorunlar her ne kadar Iğdır son 200 yıl Osmanlı idaresinde kalmamış olsa da hemen hemen benzerdi. Ek
olarak Iğdır’ın savaşlar dolayısıyla sık sık istilaya uğraması ve nihayetinde 1920’de kurtarılması sonucunda yaşanan çatışmalar ve Iğdır halkının Ermeniler tarafından göçe zorlanmaları nedeniyle ciddi sorunlar yaşamıştı.

Cumhuriyet döneminin Osmanlı Devleti’nden almış olduğu ekonomik miras oldukça
kötüydü. Tarıma dayalı bir ekonomi ve bunun sonucu olarak ihracatın yüzde 90’ını aşan
bir oranda yine tarıma dayalı bir dış ticaret bulunmaktaydı. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin
19. yüzyıl ortalarından itibaren almış olduğu dış borçların ödenebilmesi için kurulmuş
olan Düyun-ı Umumiye gibi kurumlar da Avrupalı devletlerin bir ölçüde de yarı-sömürge
durumuna gelmiş olan Osmanlı Devleti üzerindeki etkinliğinin simgesi durumundaydı1.

Cumhuriyet döneminde yaşanan zorluklar ve gelişmelerin doğal olarak Osmanlı mirası ile doğrudan ilişkisi bulunmaktaydı. Bu çerçevede genel olarak tüm Türkiye’de özel
olarak da Iğdır’daki tarımsal gelişmeleri anlamak ve açıklayabilmek için Osmanlı döneminde toplumun ve tarımsal faaliyetlerin geçtiği aşamalara değinmekte büyük fayda bulunmaktadır.  

Osmanlı Devleti’nin Ekonomik Mirası

Osmanlı Devleti’nin egemenliği altında bulunan topraklarda ve özellikle daha sonra
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu Anadolu topraklarında toprak mülkiyetinin tarımsal
faaliyetlere doğrudan etkisi olduğu kabul edilmektedir. 19. yüzyıla kadar olan dönemde
daha çok iç dengeler tarafından belirlenen toprak mülkiyetine ilişkin değişimler, daha
sonraki dönemlerde doğrudan doğruya batılı güçlerin baskısı altında gerçekleşmişti. Bu
durumun sebebi ise Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu’nun
özellikle Balkanlardaki baskıları sonucu Osmanlı Devleti’nin dönem dönem de olsa denge sağlamak üzere İngiltere ve Fransa’ya yaslanması olmuştur2. İngiltere ve Fransa ise
bu yardımlarına karşılık olarak serbest ticaret üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını
sağlayarak, Osmanlı Devleti egemenliğindeki toprakların açık bir pazar olarak yarı
sömürge haline gelmesine neden olmuşlardı. Avrupa ülkelerinde üretilen mamul malların
Osmanlı topraklarına girerek küçük işletmeler halindeki üretimi yok etmesinin yanı sıra
bir diğer değişim de toprak mülkiyeti konusunda ortaya çıkmıştı. Osmanlı tebaasının toprak mülkiyetinin Sultan tarafından tanındığı Tanzimat Fermanı da bu çerçevede ele alınması gereken bir düzenleme olarak değerlendirilmelidir. Daha sonra 1858 yılında kabul
edilen Arazi Kanunnamesi de bir yandan Batılı devletlerin reform isteklerini karşılarken
diğer yandan üretimi artırmak amacındaydı. Kanunname ile toprağın serbestçe kiralanması, satılması gibi ticari amaçla kullanılmasının önü açılmakta ve aslında daha önceki
dönemlerde uygulanan kamu mülkiyeti de diyebileceğimiz tımar sisteminden önemli bir
kopuşun gerçekleştiğini göstermekteydi. Ancak bu kanunname esas amaçlardan biri olan
üretimin artırılması konusunda çok da başarılı olamamıştı. Bu nedenle de sıklıkla değiştirilmiş ve en son II. Meşrutiyet döneminde tamamen liberalleştirilmişti3.
19. yüzyılda Anadolu nüfusunun kabaca tahminlere göre yaklaşık %80’i kırsal kesimde yaşamaktaydı. Bu dönemde ortaya çıkan ve konumuz açısından en önemli değişiklik ise
1    

Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, İmge Kitabevi, Ankara, 2003, s. 20.
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Karpat, a.g.e, s.99.
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Kemal Karpat, Ortadoğu’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, İmge Kitabevi, Ankara, 2001, s. 98.
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tarımsal üretimin geçimlik üretimden pazar için üretime doğru kayması olmuştu. Ancak
bu durum tarımsal teknoloji açısından ciddi herhangi bir değişime neden olmamıştı4.

Pazara yönelik üretimin yaygınlaşmasının iki nedeni olduğu söylenebilir. Bunlardan
ilki Anadolu’dan Avrupa’ya yapılan ihracatın artmasıdır. Osmanlı Devletinin yaptığı ihracatın neredeyse tamamına yakın bir bölümü tütün, üzüm, ham ipek, tiftik, incir, fındık
ve zeytinyağı gibi tarımsal mallardan oluşmaktaydı. İhracatın bu bileşimi cumhuriyet
döneminde de fazla bir değişime uğramadan devam etmişti. İkinci olarak ise daha önce
bahsedilmiş olan ve ilk nedenle bağlantılı olarak ortaya çıkan Osmanlı egemenliğindeki
toprakların serbest ticarete açılması ile Avrupa’dan gelen tekstil ürünlerinin pazarda
alınıp satılmaya başlanması olmuştu. Bu ürünlere kolayca erişilebilmenin sonucu olarak
da kırsal kesimin en azından bir bölümünün bu tür ürünleri üretmeye ayırdıkları zamanı
daha çok tarımsal üretime kaydırmaları pazara yönelik üretimin artmasını sağlamıştı. Bu
dönemde şehir nüfusunun artışı da dikkate alınması gereken bir ayrı noktadır. 19. yüzyılın
sonlarında inşa edilen demiryolları da limanlar ile iç kesimlerin bağlantısını geliştirerek
pazara yönelik üretimi desteklemişti. Söz konusu demiryollarının özellikle Ege bölgesinde
inşa edilenlerinin esas amacının da bu olduğu gözden kaçmamalıdır.

Anadolu gibi geniş bir coğrafyanın tamamını aynı kategoride değerlendirmek tabii
ki yanlış sonuçlara götürme riski taşımaktadır. Ne kadar geniş çerçevede genellemeler
yapılırsa yapılsın bölgesel farklılıklara temas etmeyen değerlendirmeler eksik kalacaktır. İklim, toprak kalitesi gibi konular bölgeden bölgeye farklılık gösterdiği için üretilen
tarımsal ürün ile toprak sahipliği gibi diğer etkenler farklılığı artıran unsurlar olarak
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan, pazar için
üretim şekli Anadolu’da Ege, Doğu Karadeniz ve Çukurova bölgelerinde yoğunlaşma eğilimi göstermişti. Ancak demiryollarının yapımından sonra Orta Anadolu’nun da kısmen bu
sürece girmesinin yolu açılmıştı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise bu gelişmelerin büyük oranda dışında kalmışlardı.

Batı Anadolu’da Ayanların gücünün 19. yüzyıl başında bir nebze de olsa kırılmasıyla ve ellerinde fiilen tuttukları toprakların bir kısmının topraksız köylülere dağıtılması
ile birlikte küçük ve orta büyüklükteki tarımsal işletmeler büyük işletmelerle birlikte
yaşamlarını sürdürebilmişlerdi.  İzmir limanın hinterlandında bulunan Batı Anadolu 19.
yüzyılda, 18. yüzyılda başlayan gelişmelerin devamı olarak Avrupa pazarı için en çok üretim yapılan yer olmaya başlamıştı. Üzüm, incir, tütün, pamuk ve zeytinyağı bu dönemde
başlıca ürünler olarak dış piyasaya satılmaya başlanmıştı. Ayrıca, öncelikle İzmir’de yerleşik olan ve Levanten olarak adlandırılan Avrupalı tüccarlar ve onların yerel ortakları
vasıtasıyla gerektiğinde peşin ödeme yaparak çiftçileri piyasa için üretim yapmaya teşvik
etmişler ve iktisadi hayata egemen olmaya başlamışlardı5.

İhracat amacıyla üretim yapılan bir diğer bölge ise Doğu Karadeniz bölgesiydi. Doğu
Karadeniz bölgesinde fındık ve tütün temelli ihracat coğrafi koşullar nedeniyle daha çok
küçük işletmeler şeklinde kendini göstermekteydi ki bu durum günümüzde de yaygındır.
Çukurova bölgesi ise daha farklı bir gelişim göstermişti. Çukurova’nın kurutulmasından
sonra geniş araziler yerel olarak güçlü kesimlerin eline geçmiş ve pamuk üretimi yaygınlaşmıştı. Emek gücünün kısıtlı olmasından dolayı farklı bölgelerden işçi getirtilmesi uygulaması başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir. Demiryolunun Alman sermayesi
ile birlikte Anadolu’dan Bağdat’a kadar ulaşması ile birlikte sadece işgücünün nakli değil
Alman sermayesi ile kredi olanakları da artmış ve Çukurova ücretli emek ve piyasa için
üretimin en yaygın olduğu bölge haline gelmişti. Ayrıca 17. yüzyılda Celali ayaklanmaları
nedeniyle kırsal nüfusun yaylalara doğru çekilmesinden sonra, ayanlarla merkezi devlet
4    
5    

Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisat Tarihi, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2017, s. 127.

Ali Fidan, Burjuvanın Dönüşümü: Arayışlar, Elitler ve Türkiye Ekonomisi, II. Türkiye Lisanüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı II, Bursa 2013.
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arasındaki çatışmanın sona ererek güvenliğin sağlandığı 1830’larla birlikte ovalara doğru
inen nüfus Çukurova gibi tarımsal arazilerin üretime açılmasını sağlayan bir başka etkendi. Kır ile kent arasındaki ulaşımın kolaylaşması da bu sayede gerçekleşmişti6.

Osmanlı egemenliğindeki Anadolu’nun pazara yönelik üretimi 19. yüzyılda hızla artar
ve tarımda kapitalist ilişkiler gelişirken Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri bu gelişmelerden büyük oranda ayrı kalmışlardı. Tarımsal üretimin pazar için yapılması özellikle
ulaşım koşullarının zorluğu nedeniyle sadece yakın şehirler için söz konusu olabilmişti.
Burada Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerini ayırmakta fayda vardır. Daha
çok göçebe Kürt aşiretlerinin yaşadığı bölgelerde Osmanlı Devleti’nin hâkimiyeti tam
olarak hissedilmemekteydi. Bu nedenle de 19. yüzyıl boyunca devam eden merkezileşme çabalarına karşı bölgedeki aşiret düzeni pek değişmeden devam edebilmişti. Göçebe
aşiretlerin yerleşik düzene geçmesiyle de büyük araziler aşiret reislerinin arazileri haline
dönüşmüş ve buradaki üretim ilişkileri de feodal yapının özelliklerini göstermeye başlamıştı. Arazi sahipliğindeki en eşitsiz dağılımın Çukurova ile birlikte bu bölgede görülmesinin nedeni de Osmanlı Devleti’nin söz konusu bölgeye tam olarak hâkim olamaması
olarak görülebilirdi7.
Doğu Anadolu bölgesi ise uzak bölgeler için üretimin görülmediği bir bölge olarak
değerlendirilmelidir. Ermeni ve Türk köylülerin yaşadığı bu bölgede küçük ve orta boylu
tarımsal işletmelerin yaygın olduğu belirtilmelidir8.

Cumhuriyet hükümetlerinin tarımsal alandaki ilk düzenlemelerinden biri aşar vergisini kaldırmak olmuştu. Burada amaçlanan hedef kırsal kesimin bir nebze olsun rahatlamasını sağlamak ve üretimi artırmalarını sağlamaktı. Aşarın kaldırılması diğer yandan
da kırsal kesim üzerinde hâkimiyetini mültezimler aracılığıyla sağlayan büyük ailelerin
gücünü azaltmak olarak da yorumlanmaktaydı9. Zaten uzun savaşlar dolayısıyla tarımsal
nüfusun ciddi bir şekilde azaldığı ve ekilen arazilerin küçüldüğü bir dönemde aşar vergisinin gelirler içindeki payı da azalmış ve eski önemini kaybetmişti. Gerçekten de 1920’ler
ve 1930’lar tarımsal üretimin yeniden toparlandığı yıllar olarak görülmektedir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomide ciddi toparlanma emareleri görülmekteydi.
İzmir İktisat Kongresinde daha çok temenni olarak alınan kararlarla liberal bir ekonomik modelin benimsenmesi kararlaştırılmış olsa da, Ankara bürokrasisinin bir kısmının
buna çok da sıcak bakmadığı da bilinmekteydi10. Bu düşünceye iten sebep ise yeterli milli
sermayedarın olmaması nedeniyle bazı ekonomik faaliyetlerin devlet eliyle gerçekleştirilmesi zorunluluğuydu. Uzun savaş yıllarının getirdiği yıkıntıyı da ancak bu şekilde toparlamanın mümkün olduğu görüşü de doğru olarak kabul edilmelidir.
Büyük buhran yılları olarak bilinen 1930’lar ile birlikte devletçi politikalar izlemeye
başlayan yeni Cumhuriyet hükümetleri bunu “memleketin ihtiyacı” olarak tanımlamaktaydı. Bu şekilde Cumhuriyet hükümetinin sosyalist bir rejim görüntüsü vermekten kaçınmayı amaçlamış olmaları muhtemeldi11.

6    

Pamuk, a.g.e., s. 135.

8    

Tevfik Güran, , 19. Yüzyılda Osmanlı Tarımı, Eren yayınları, İstanbul, 1998.

7    

Pamuk, a.g.e., s. 134

9    

Boratav, a.g.e., s. 55.
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William Hale, Ideology and economic development in Turkey 1930–1945, British Society for Middle
Eastern Studies Bulletin, 2007, s. 112.

Arzu Varlı, Murat Koraltürk, I. Meşrutiyet’ten Erken Cumhuriyet’e Milli İktisadın Sürekliliği ve İzmir
İktisat Kongresi, ÇTTAD, IX/20-21, 2010, s.131.
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Iğdır ve Cumhuriyet Hükümetleri Dönemi

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde kırsal kesimin dönüşümüne yukarıda değinilmişti. Iğdır bölgesinin 1920 yılında kurtarılmasına kadar Osmanlı idaresinde olmamasına
rağmen iktisadi açıdan Cumhuriyet dönemiyle birlikte diğer bölgeler gibi değerlendirilmesi gerekmekle birlikte, bölgede süren çatışmalar nedeniyle ahalisi sık sık göç etmek
zorunda kalan Iğdır doğal olarak daha fazla zorluklarla karşılaşmıştı. Bu durum Kars mebusları, Cavid, Fahrettin ve Ali Rıza imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM)
sunulan bir takrirde belirtilmekteydi. Söz konusu takrirde özetle şöyle denmekteydi:
“düşmanların zulüm ve hakareti yüzünden senelerden beri göç etmek zorunda kaldıkları, aç
ve çıplak olan bu insanlara İran’dan kendi arazilerine dönerken talan edildikleri, yüzlerce
Türk balaları felakete uğradığı, hükümete birçok kez müracaat etmelerine rağmen cevap
alamadıkları, açlıktan ve soğuktan hasta olup tedavisiz ölen zavallı Türk yavrularının cesetlerinin belediyenin yardım imkanı olmaması yüzünden cesetlerinin sahipsiz kalıp köpekler
tarafından yendiği, bir çoklarının kefensiz defnolunduğu belirtilmektedir” 12.

Yine 1922 yılında Iğdır ahalisi adına gönderilen bir telgraf da Bayezid Mebusu Şevket Bey tarafından Meclis gündemine taşınmıştır. Telgrafta Iğdır ahalisi, Albayraklarına
kavuştuklarını ancak hesapsız fukarayı iaşe için bin müşkülatla getirdikleri zahirenin
malmüdürü, memur ve arkadaşlarının keselerine döktükleri yönünde şikâyetleri bulunmaktaydı13.

Savaş ve sürgün koşulları içinde yaşanan bu olumsuzlukların daha sonraki yıllarda ülkenin tümüne koşut olarak ortadan kalkmaya başladığı söylenebilir. Çok eski zamanlardan
bu yana pamuk üretiminin yapıldığı Iğdır ovasında Cumhuriyet hükümetlerinin iktisadi
politikalarına uygun olarak bu ürünü desteklemek amacıyla birtakım faaliyetlerde
bulunduğu görülmektedir. Bunlardan ilki 1925 yılında İzmir yöresinden getirilen elli bin
kiloluk pamuk tohumuydu14.

Iğdır’da yetiştirilecek pamuğun işlenmesi amacıyla 1935 yılında hazırlanan bir raporda Erzurum ya da bölgeye yakın bir yerde kurulması istenen bir fabrika vardı15. Ancak bu
tarihten çok önce de, 1924 yılında Bayezid Mebusu Şefik Bey’in Iğdır ve Kulp kazaları su
cetvellerinin tahririne ve pamuk fabrikalarının tamir ve inşasına muktezi sermayenin itasına dair takririnden anlaşılmaktadır ki, bölgede metruk halde de olsa pamuğu işleyecek
fabrikalar bulunmaktaydı16.

Iğdır ve çevresinde pamuk üretiminin artırılmasında en büyük çaba şüphesiz İkinci
Umum Müfettişlik İktisat Müşaviri ve Kooperatifler Birliği Genel Direktörü Şükrü Kasapoğlu’nun çabaları ayrı bir yer tutmaktadır. Şükrü Kasapoğlu’nun çalışmaları neticesinde
Iğdır bölgesinde yerleşik yaklaşık 4000 üretici Iğdır Pamuk Satış Kooperatifine üye olmuş
ve tüccarların insafına bırakılmaktan kurtulmuşlardı17.
1937 yılı ürünü oldukça iyi olmuştu. Bunun nedeni havaların iyi gitmesinin yanında
Sovyetler Birliği’nden gelen pamuk tohumlarının da etkisi bulunmaktaydı. Ancak Iğdır
pamuğunda ve dolayısıyla çiftçinin gelirindeki bu gelişmeler İkinci Dünya Savaşı’nın
çıkmasıyla sekteye uğramıştı. Daha önceleri pamuk ziraatında kullanılan arazilerde artık
buğday ve arpa ekilmeye başlanmıştı18. Zira Iğdır pamuğunun en büyük iki alıcısı duru-

12    

Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi (TBMMZC), İ. 119, C.1, 29/11/1337, s.392.

13    

TBMMZC, İ. 18, C.1, 1/4/1338, s.452.

15    

BCA, 030.10.161.132.1.21.
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16

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), 030.18.01.13.28.9
TBMMZC, İ. 2, C.1, 5/11/1340, s.20

Muzaffer Başkaya, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Iğdır’da Pamuk Ziraati ve Serdarabat Barajı Meselesi”, I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu Sosyal Bilimler Bildiri Kitabı, Iğdır 2013, s. 756.
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munda olan Sovyetler Birliği ve Almanya savaşa girmiş durumdaydılar.

Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk’ün de özel bir önem verdiği kooperatifçilik Osmanlı döneminde başlamıştı. İlk kooperatifçilik çalışmaları Mithat Paşa’nın
girişimleri ile kurulan ve çiftçilerin kredilendirilmesi amacıyla devlet yardımının yanı sıra
devlete ait boş arazilerin kullanılması ve burada üretilecek ürünlerden elde edilecek gelirle kurulacak bir sandık ile olacaktı. Memleket sandıkları hareketi olarak bilinen bu hareket teşkilatlı zirai kredinin ilk şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha sonraları Ziraat
Bankası’na dönüşecek olan bu yapının 29 maddeden oluşan bir nizamnamesi de vardı19.

Iğdır’da pamuk ekiminin önündeki engellerden biri de sulamanın yetersizliği olmuştu.
Sulama sorununu aşabilmek amacıyla Aras nehri üzerinde Türkiye ile Sovyetler Birliği
arasında bir baraj inşaatını içeren bir protokol 8 Ocak 1927 gibi erken bir tarihte imzalanmıştı. Anlaşmaya göre Türkiye ile Sovyetler Birliği Aras nehri sularından eşit biçimde
faydalanacaklardı20. Ancak araya giren İkinci Dünya Savaşı ve Sovyetlerle gerilen ilişkilere bir de Türkiye’nin anlaşma gereği olan ödemeyi yapmaması neticesinde Iğdır ovası
sulamadan mahrum kalmıştı. Özellikle Türkiye tarafında inşa edilmesi gereken su alma
yapısının ve kanalların bitirilememesi, Aras nehrinden faydalanmayı geciktirmiş ancak
Türk-Sovyet ilişkilerinin Stalin’in ölümünden sonra 1953 yılında düzelmesi ile bu sorun
aşılabilmişti21. Savaş yıllarında malzeme tedariki sorunları nedeniyle ülke savunması için
elzem görülen ve Trakya’dan gelebilecek muhtemel bir saldırıyı önlemesi için yapılması
planlanan Çakmak Hattı dahi çimento ve demir yetersizliği nedeniyle tamamlanamamışken Iğdır gibi ücra bir bölgedeki sulama kanalları için çimento ve demir tahsisinin yapılamaması anlaşılır bir durumdur22.

Iğdır’da Demokrat Parti döneminde sulama sorunun çözülmesi, bir yandan İkinci
Dünya Savaşı ve sonrasında görülen siyasi gerginliğin artık yavaş yavaş ortadan kalkması
diğer yandan da Demokrat Parti’nin iktisat politikaları ile mümkün olmuştu. Kalkınma
çabaları için yeterli kaynağa ulaşamayan Türkiye tüm umudunu Batı dünyası ve özellikle
ABD’den alacağı yardımlara bağlamış durumdaydı. Dış yardımlardan faydalanabilmenin
temel koşulu olan sanayileşmeden vazgeçme ve tarım öncülüğünde Batı dünyası için hammadde sağlayıcı bir ülke olmayı kabullenme bulunmaktaydı. Demokrat Parti’nin kitlesinin
çıkarları ile örtüşen bu yeni politika hızla kabul gördü ve uygulanmaya başlandı. CHP’nin
topraksız köylüyü topraklandırma politikasına karşı çıkan yine CHP içinden bir grubun
kurduğu Demokrat Parti, iktidara geldikten sonraki ilk dört yılda dış yardımların ve iklim
koşullarının olumlu gitmesiyle tarımsal üretimde ciddi artışlar sağlamıştı. Tarım öncelikli kalkınma politikasının en önemli ayağını tarımda makineleşme oluşturmaktaydı. Daha
önce görülmeyen miktarda traktörün ülkeye girmesi ile birlikte yeni tarım alanlarının
açılması sağlanmıştı. 1946 yılında ülkedeki çalışır durumdaki traktör sayısı bin civarında
seyretmekteyken 1955 yılına gelindiğinde bu sayı 43 bine ulaşmış durumdaydı23. Bu gelişmelerden Iğdır ve çevresinin de faydalandığını kabul etmek gereklidir.

Sonuç

Osmanlı Devleti’nin yıkılması üzerine kurulan Cumhuriyet, onun askeri, iktisadi ve
toplumsal mirasını devralmıştır. Özellikle dönemindeki Avrupalı ülkelere nazaran tarımM.Tayyip Gökbilgin, Mithat Paşa (1822-1884), Yüzyıllık Teşkilatlı Zirai Kredi, Ankara, 1964, ss.95100.
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sal alandaki gerilik ülkenin tümünü etkilemekle birlikte, özellikle Doğu ve iç kesimleri
daha fazla etkisi altına almıştır. Iğdır ve çevresinin ancak 1920 yılında kurtarılması nedeniyle bu bölgenin genel sıkıntılara ek olarak sürgün ve işgal altında bulunması, iktisaden
daha da büyük zorluklar yaşamasına sebep olmuştur. Ankara hükümetinin henüz cumhuriyet kurulmadan önce de bu bölge ahalisinin çektiği sıkıntıları aşması amacıyla doğrudan
yardımları görülmektedir.

Cumhuriyet’ten sonra bölgenin kalkındırılması yönündeki çabaların ülkenin genel
mali sıkıntıları ve teknik yetersizlikleri nedeniyle istenilen hızda gerçekleşmediği görülmektedir. Sulama amacıyla yapılması gereken ve Sovyetler Birliği ile ortaklaşa işletilmesi
gereken Serdarabat barajının su alma yapıları ve kanalları inşa edilememiştir. Ulaşım zorlukları ve dolayısıyla yeterli malzemenin tedarik edilememesi bunun en önemli nedenidir.
İkinci dünya savaşı yıllarının hızla yaklaşması dolayısıyla farklı önceliklerin ortaya çıkması da, bölgedeki inşa faaliyetlerinin ancak 1950’den sonra Demokrat Parti döneminde
gerçekleşebilmesine neden olmuştur.  

Kaynakça

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Ali Fidan, Burjuvanın Dönüşümü: Arayışlar, Elitler ve Türkiye Ekonomisi, II. Türkiye
Lisanüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı II, Bursa 2013.

Arzu Varlı, Murat Koraltürk, I. Meşrutiyet’ten Erken Cumhuriyet’e Milli İktisadın Sürekliliği ve İzmir İktisat Kongresi, ÇTTAD, IX/20-21, 2010.
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi

Çağatay Benhür, Stalin Dönemi Türk-Rus İlişkileri (1924-1953), Basılmamış Doktora
Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bilim Dalı, Konya 2008.
Çağlar Keyder, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, İletişim, İstanbul, 2008.

Kemal Karpat, Ortadoğu’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, İmge Kitabevi, Ankara,
2001.
Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, İmge Kitabevi, Ankara, 2003.

M.Tayyip Gökbilgin, Mithat Paşa (1822-1884), Yüzyıllık Teşkilatlı Zirai Kredi, Ankara,
1964.

Muzaffer Başkaya, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Iğdır’da Pamuk Ziraati ve Serdarabat
Barajı Meselesi”, I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu Sosyal Bilimler Bildiri Kitabı, Iğdır
2013.

10. Selim Deringil, Denge Oyunu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1994.

11. Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisat Tarihi, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2017.

12. Tevfik Güran, , 19. Yüzyılda Osmanlı Tarımı, Eren yayınları, İstanbul, 1998.
13. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi

14. William Hale, Ideology and economic development in Turkey 1930–1945, British Society for Middle Eastern Studies Bulletin, 2007.

Osmanlı Devleti’nin Cephede
Kaybetmesine Rağmen Masada
Kazandığı Zafer: Brest-Litovks
Anlaşması

İsmail EFE

1

chapter
85

1

Dr. Öğretim Görevlisi, Kırıkkale Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

Giriş

İsmail EFE 179

Tarihi süreç içerisinde Osmanlı Devleti’nin Rusya ile ilişkileri jeopolitik konumları
nedeniyle daima mücadele halinde geçti. Rusya’nın sınırlarını genişletip büyüyebilmesi
güneye inmesi ile mümkündü. Güneye inebilmesi için Osmanlı Devleti’ni mağlup etmesi
gerekiyordu. Rusların ele geçirmeyi hedefledikleri coğrafya, Karadeniz, Türk Boğazları,
Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya’yı, kapsıyordu. Rusların hedefindeki bu coğrafyalar, Osmanlı Devleti’ni doğrudan etkilediğinden, Osmanlı Devleti de Ruslara karşı kendi çıkarlarını koruyabilmek için günün şartlarına göre farklı politikalar izledi (Uzunçarşılı, 1998:
476 ). Özellikle XIX. Yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı Devleti ve Rusya’nın pek çok
ortak noktaları olmasına rağmen, Rusya’nın sıcak denizlere inme hayalinden vaz geçmemesi iki ülke arasında iyi ilişkiler geliştirmesine imkân vermedi (Ortaylı, 1999: 126).

XIX. Yüzyılın sonlarında Almanya’nın bir süper güç olarak ortaya çıkması, Avrupa’da
iki kampın oluşmasına neden oldu. Avrupa’da ortaya çıkan bu kamplaşmada aynı tarafta
yer alan İngiltere ve Fransa, Almanya’ya karşı Rusya ile ittifak ilişkisine girdiler. Bu ülkeler,
müttefik olmaları hasebiyle Rusya’nın Osmanlı Devleti üzerindeki emellerini gerçekleştirme düşüncesine karşı çıkmamaya hatta onay vermeye başladılar (Avcı, 2000:720). Rusya, Avrupa’da ortaya çıkan kamplaşmayı hedeflerine ulaşma hususunda bir fırsat olarak
gördüğünden bunu değerlendirmek istiyordu. Rusya’nın niyetinin farkında olan Osmanlı
Devleti de, Rus tehdidine karşı koyabilmek için ittifak arayışlarına girişti. Bu sırada Üçlü
İtilaf bloğunda yer alan İngiltere ve Fransa, müttefikleri olan Rusya’ya, Osmanlı Devleti
üzerindeki emellerini gerçekleştirme noktasında onay verdiklerinden, Osmanlı’nın İngiltere ve Fransa nezdindeki ittifak girişimleri sonuçsuz kaldı. İtilaf bloğuna katılamayan Osmanlı Devleti, çıkması muhtemel bir savaşta Rus tehlikesine karşı yalnız kalmamak için, 2
Ağustos 1914’te Almanya ile imzaladığı ittifak anlaşmasıyla Üçlü İttifak Devletleri safına
katıldı (Yalçın vd., 2000: 75; Uçarol, 2008: 568).

Almanya ile Osmanlı Devleti arasında imzalan ittifak anlaşma, Osmanlı adına bir savunma antlaşması niteliği taşıdığından, savaşa girme zorunluluğu taşımıyordu. Ancak,
İtilaf donanmasından kaçarak boğazları geçip Osmanlı Devleti’ne sığınan ve Osmanlı
Devleti tarafından İtilaf Devletleri’ne teslim etmemek için alındığı söylenen, adları da
Yavuz ve Midilli olarak değiştirilen iki geminin de içinde yer aldığı Osmanlı Donanması,
29 Ekim 1914’de Karadeniz’e açılarak Rus kıyılarını topa tutu. Bu gelişme üzerine Rusya’nın 2 Kasım 1914 tarihinde savaş ilan etmesi ile Osmanlı Devleti kendisini savaşın içinde buldu (Bilge, 1992: 6; Uçarol, 2008: 569). Osmanlı Devleti’ne savaş ilan eden Rusya,
Anadolu’nun kuzey-doğu sınırında saldırarak Zivin, Doğu Beyazıt ve Diyadin’i işgal etti.
Rusya’nın saldırısı üzerine Başkumandan Vekili Enver Paşa, hem işgal edilen Türk topraklarını işgalden kurtarmak, hem de 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Rusların eline
geçen Kars, Ardahan ve Batum’u geri almak amacıyla Sarıkamış Kış Harekâtını başlattı.
Ancak, mevsim şartlarının ağırlığı, askerin yeterli iaşe ve teçhizata sahip olmaması gibi
nedenlerle Sarıkamış’ta çok sayıda şehit verilince, Türk birlikleri geri çekilmek zorunda
kalındı (Karal, 1999: 414). 1915 yılında ileri harekâta geçen Rus birlikleri, çok ciddi bir
direnişle karşılaşmadan 1916 Ağustos’unda Van, Erzurum, Muş, Bitlis ve Trabzon’u işgal
ettiler (Kurat, 1999: 421; Bilge, 2005: 8).

1. Rusya’da Çarlık İdaresinin Yıkılması ve Bolşevik İdarenin Teşkili

Türk Ordusu’nun Çanakkale Cephesi’nde kazandığı zafer, İtilaf Devletleri’nin müttefikleri olan Rusya ile boğazlardan irtibat kurmalarına fırsat vermedi. Baltık’tan ve Avrupa’dan Almanlar tarafından ablukaya alınan Rusya, Boğazlar ve Karadeniz’den de Türkler tarafından kuşatılınca çok daha zor duruma düştü. Rusya, karşı karşıya bulunduğu iç
sorunlardan savaşta elde edeceği bir zaferle kurtulmayı ve yüzyıllardır hayalini kurduğu
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hedeflerine ulaşmayı amaçlıyordu. Rusya’yı içinde bulunduğu zor durumdan, boğazlar
üzerinden ulaştıracakları yardımlarla rahatlatmak isteyen müttefiklerin başarısızlığa uğraması, mevcut sıkıntıların daha da artmasına ve Rusya’nın ekonomik olarak da büyük bir
çöküntü içerisine girmesine neden oldu. Rusya’da sorunların büyümeye devam etmesi,
Çarlık idaresine karşı başlamış olan isyan hareketlerinin gelişip güçlenmesine yol açtı (Bıyıkoğlu, 1950: 48).

Savaşlarda ortaya çıkan başarısızlıklar ve savaşın getirdiği zorluklar, ekonominin bozulması, artan grevler, Rusya’da 1917 yılına gelindiğinde iç karışıklıkların daha da artmasına gerginliğin kaosa dönüşmesine sebep oldu. 8 Mart 1917’de Petersburg’da halk
Çarlık idaresine karşı gösterilere başladı. 10 Mart’ta ihtilal havasına bürünen gösteriler,
12 Mart’ta gelindiğinde Petersburg’da “İşçilerin ve Askerlerin Sovyeti’nin” kurulması, hükümet görevinin üstlenildiğinin ilan edilmesi ile sonuçlandı. Kurulduğu ilan edilen yeni
hükümet ile Duma arasında yapılan görüşmeler sonunda, 14 Mart 1917 tarihinde Çar II.
Nikola’nın istifa etmesine ve geçici bir hükümetin kurulmasına karar verildi. Geçici Hükümetin kurulmasından sonra da Çar istifa etmek zorunda kaldı (Kerensky, 1967: 162-170).

Rus Çarı II. Nikola’ın istifasından sonra, Çarlık düzenini yıkarak yerine başka bir düzen getirmek düşüncesinde olan Bolşevik Lenin, Almanya’nın yardımıyla Nisan 1917’de
İsviçre’den Rusya’ya döndü ve Bolşevik hareketin başına geçti (Gorkiy vd., 2004: 137-140
). Bu tarihten sonra, savaşa karşı oldukları propagandasını yüksek sesle dillendiren Bolşevikler karşısında zor durumda kalan Geçici Hükümet, savaştan yana olduğunu açıkladı.
Tarafların ortaya koyduğu farklı görüşler iktidar mücadelesinin de bir işaretiydi. Bu iktidar mücadelesi en çokta Almanya’ya yaradı. Gelişimleri iyi okuyan Almanya, Ruslarla barış
yapılması yönünde girişimlerde bulunmaya başladı (Kılıç, 1998: 24).

Yeni kurulan hükûmetin Harbiye Bakanı olan Kerenskiy’nin Alman cephesindeki taarruzunun başarısızlıkla sonuçlanması üzerine, 1917 Temmuz’unda yeniden ayaklanmalar
başlayınca, Bolşeviklerin lideri olan Lenin kaçtı,  Troçki tutuklandı ve hükümette düştü.
Yeni kurulan hükümette Kerenskiy başbakan oldu ve 14 Eylül 1917 tarihinde cumhuriyet
ilan edildi. Cumhuriyet idaresine geçişte Rusya’da sükûnu sağlamadı, hatta ülkede karışıklıklar daha da arttı. Kargaşa ortamının hakim olduğu sırada köylülerinde ayaklanması,
Rusya’yı içinden çıkılmaz bir kaosa sürükledi. Ülkedeki kaos ve kargaşa ortamını fırsat
olarak gören Bolşevikler, ordunun da olaylara müdahil olmasından faydalanarak, “Askeri
İhtilal Komiteleri” kurdular. Bolşevikler, 1917 Kasım’ındaki hükümet darbesiyle yönetime
el koyunca, 1917 Temmuz’undaki ayaklanmalar sırasında kaçan Lenin, 8 Kasım 1917’de
tekrar Petersburg’a döndü ve Rus Sovyet Kongresi tarafından hükümet başkanlığına seçildi (Aybars, 2000:67-68). Bu değişimle Rusya’da Çarlık idaresi tarihe karışırken, Lenin’in
başkan olduğu, Troçki’nin Dışişleri Bakanı, Stalin’in de Halklar Bakanı olduğu yeni bir dönem başladı (Liebman, TBL: 347).

Rusya’da iktidara hakim olan Bolşevikler, Çarlık Rusya’sının Birinci Dünya Savaşı sırasında müttefikleriyle imzaladıkları gizli paylaşım anlaşmalarını, reddettiklerini ifade
ederek Dünya’ya kamuoyuna ifşa ettiler. Bolşevikler,  paylaşım anlaşmaları çerçevesinde
müttefikleri tarafından kendilerine vaat edilen İstanbul ve Türk Boğazlarından vaz geçtiklerini söylediler. Gizli paylaşım anlaşmalarını ifşa eden Bolşevikler, savaştan çekilmek için
Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan’la barış görüşmelerine
başladılar (Akşin, 2001: 429). Rusya’nın savaştan çekilme kararı, savaştığı bir çok cephede kaybeden, ordusu büyük oranda yıpranmış olan, ciddi ekonomik sorunlar yaşayan Osmanlı Devleti için büyük bir fırsattı. İçinde bulunduğu şartlarda savaşı uzun bir süre daha
sürdürülemeyeceğinin farkında olan Osmanlı Devleti, toprak kaybetmeden ve tazminat
ödemeden bir an önce savaşın sona ermesini arzuluyordu (Kılıç, 1998: 35).
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2. Rusya’da Yaşanan Değişimin Osmanlı Kamuoyundaki
Yansımaları

Rusya’da yaşanan Bolşevik Devrimi, Türk kamuoyu tarafından da yakından takip
ediliyor, basında gelişmelere dair çok sayıda haber, yorum ve makale yer alıyordu. Yunus Nadi, Rusya’da gerçekleşen devrimde Çanakkale’de kazanılan zaferin büyük rol oynadığını söylerken, “Çarlık Rusya’sını yıktık, Rus Devrimi’ni mümkün kıldık” ifadelerini
kullanıyordu (Nadi, 11 Ocak 1922). Rusya’da kurulan Bolşevik hükümet hakkında Tanin Gazetesi, yeni hükümetin bir ihtilal hükümeti olduğunu, hükümetin asker ve amelelerden teşkil edildiğini vurguluyordu. Gazete haberinde, Rusya’da hükümeti oluşturan
kesimlerin düşüncelerinin dünyanın en aşırı fikirlerinden daha da aşırı olduğu ifadelerine
yer veriyordu (Tanin, 13 Kasım 1918). Ahmet Emin Yalman, Rusya’da teşkil edilen Bolşevik idareden ve onun ortaya koyduğu görüşlerden övgüyle bahsediyor, Petersburg’da
bir Lenin-Troçki hükümetinin bulunduğunu, bu hükümetin yayılmacılığa karşı olduğunu,
yüksek ve temiz gayelere sahip olduğunu söylüyordu. Bolşeviklerin Rusya’da uygulamaya
koydukları sosyalist idarenin, sadece Rus halkı için değil bütün insanlık için yeni ve mesut
bir geleceği hazırlayacağına inandıklarını ifade ediyordu (Yalman, 27 Kasım 1917).

Tasvir-i Efkâr Gazetesi, 10 Kasım 1917 tarihli sayısında sosyalistlerin hükümeti ele
aldığını, eski bakanların tutuklanarak hapsedildiğini, Başbakan Kerenskiy’nin kaçtığını
okurlarına duyurdu. Gazete, haberinin devamında yeni hükümetin başkanı olan Lenin’in
derhal sulh yapma arzusunda olduğunu yazdı. Aynı tarihli Tercüman-ı Hakikat Gazetesi, Rusya’da yaşanan değişimi, Petersburg’da Lenin’in başkanlığında yeni Rus Hükümeti
kuruldu şeklinde verdi. Gazete aynı sayısında bir başka haberde ise Lenin’in sulh müzakerelerine girişmek üzere İtilaf Devletlerine bir ültimatom göndereceği, müttefiklerinin bu
teklifi kabul etmemeleri halinde, Rusya’nın kendi başına hareket edeceği ifadelerine yer
verdi. Lenin Hükümeti’nin müttefikleri olan İtilaf Devletlerine, derhal mütareke yapılması
için ültimatom vereceğine dair haberler, 11 Kasım tarihli gazetelerde de yer almaya devam
etti (Tasvir-i Efkar, 10 Teşrinisani 1917:1; Tercüman-ı Hakikat, 10 Teşrinisani 1917:1).

12 Kasım 1917’de Tercüman-ı Hakikat Gazetesi’nde, Lenin Hükümeti’nin savaşan bütün devletlere, derhal mütareke yapılarak sulh müzakerelerine başlanılması ve üç aylık
süre içerisinde de sonuçlandırılması yönünde bir teklifte bulunduğu haberi yer aldı. Haberin devamında, Lenin Hükümeti’nin başka türlü hareket edemeyeceği iddiasında bulunuldu (Tercüman-ı Hakikat, 12 Teşrinisani 1917). Ahmet Ağaoğlu tarafından kaleme
alınan “Rus Hükümetinin Beyannamesi” başlıklı makalede ise Lenin Hükümeti’nin kendisinden beklenilen açıklamayı yaptığı ve bütün muharip devletler - İtilaf ve İttifak- halkını
sulha davet eden bir beyanname yayınladığına yer verildi. Lenin Hükümeti’nin yayınladığı
beyannamede, Rusya için bir dakika bile beklemenin mümkün olmadığı kaydedildikten
sonra, dost ve düşman devletlere beş günlük bir mühlet verdiğini kaydetti. Bu süre içerisinde olumlu bir cevap alınamaması halinde, Lenin’in doğrudan sulh müzakerelerine
girişeceğini beyan etti (Agaoğlu, 30 Teşrinisani 1917:1). Rusya’nın mütareke teklifi, Osmanlı cenahında olumlu karşılanmış olmakla birlikte, basında ihtiyatlı olunması yönünde
haberlerde yer aldı. Ahmet Ağaoğlu, “Her Şeyden Evvel İhtiyat!” başlıklı makalesinde,
Rusya ile yapılacak mütarekenin Osmanlı Devleti için önemli bir rahatlama sağlayacağını
söylendikten sonra, her işte yapıldığı gibi fazla hayalci olunmaması hususunda ikazlarda
bulundu. Ağaoğlu, Rusya ile mütareke yapılsa bile İngiltere ve Fransa’nın savaştan vaz geçmeyeceklerini ifade etti (Agaoğlu, 29 Teşrinisani 1917:1).
Bolşeviklerin herhangi bir toprak veya tazminat talep etmeksizin sulh teklifinde bulunmaları, Osmanlı devlet adamları tarafından da olumlu karşılandı. Hatta bazı devlet
adamları, Rusya’nın bu noktaya gelmesinde Türk Ordusu’nun Çanakkale Cephesi’nde kazandığı zaferin etkili olduğuna dikkat çektiler. Bu minvalde görüşlerini ifade eden isimlerden birisi de dönemin Adliye Nazırı ve Hariciye Nazır Vekili Halil Bey’di. Halil Bey, Mebu-
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san Meclisi’nde mebuslara hitaben yaptığı konuşmada, Rusya’nın savaştan çekilme kararı
vermesinde Çanakkale’de kazanılan zaferin önemine vurgu yaptı. Halil Bey; Çanakkale’de
Türk Ordusu’nun yaptığı müdafaanın Rusya’nın müttefikleriyle irtibat kurmasına mani olduğunu, bu sayede Rusya’nın mühimmat ve teçhizat hususunda ihtiyacını karşılamaktan
mahrum bırakıldığı için savaştan çekilmek zorunda kaldığını söyledi (MMZC, 28 Mart
1918: 408-409).

3. Rusya İle İttİfak Devletleri Arasında Sulh ve Barış
Görüşmeleri Süreci
3.1. Sulhun Temin ve Tesisine Dair Çabalar

Lenin başkanlığındaki Sovyet Rusya Hükümeti, iktidara geldiği ilk andan itibaren ifade
ettiği sulh yapma kararını, 21 Kasım 1917’de müttefik devletler elçilerine verdiği notalarla
ortaya koydu. Sulh kararlılığını devam ettiren Rusya Hükümeti, 26 Kasım 1917’de Alman
Orduları Şark Cephesi Kumandanlığına derhal bir mütareke yapılması teklifini iletti. Teklifin kabul edilmesi üzerine, 2 Aralık 1917’de müzakerelere başlandı ve 4 Aralık 1917’de
mütareke imzalandı (Kurat, 1990: 331-332). Genişleyerek devam eden müzakereler sonucunda, 15 Aralık 1917’de Brest-Litovsk’da Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Osmanlı
Devleti ve Rusya arasında savaş durumuna son veren ortak mütareke metni imzalandı.
Ancak, ortak mütarekenin yanı sıra Rusya ile Osmanlı arasında Kafkas Cephesi’nde mütareke şartlarının belirlenmesi ve savaş haline filen son verilmesi için ayrıca bir mutabakata
ihtiyaç vardı (Yavuz, 2013: 209).

15 Aralık 1917 tarihinde Erzincan-Refahiye yolu üzerinde bir araya gelen taraflar,
mütareke görüşmelerini Erzincan’da yapmaya karar verince, aynı gün taraflar arasında
görüşmeler başladı. Görüşmelerde Osmanlı Devleti’ni, III. Ordu subaylarından Kurmay Albay Ömer Lütfi Bey’in başkanlığını yaptığı, Harekât Şube Müdürü Hüsrev Bey ve III. Ordu
Tercümanı Yüzbaşı Yakup Bey’in yer aldığı bir heyet temsil etti. Rus tarafı ise asker ve
sivillerden oluşan bir heyet tarafından temsil edildi. Üç gün devam eden görüşmelerden
sonra, 18 Aralık 1917’de on dört maddeden oluşan “Erzincan Ateşkes Anlaşması” adını
taşıyan vesika imzalandı. Bu anlaşma ile Kafkas Cephesi’nde Osmanlı ve Rus kuvvetleri
arasında savaş hali sona ererken, Osmanlı ve Rus ordularının konumları dikkate alınarak
birde sınır hattı tespit edildi (Yavuz, 2013: 217, 220).

Erzincan Ateşkes Anlaşması’nın yapılmasından sonra Almanya, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 20 Aralık 1917’de Brest-Litovsk’ta
barış görüşmelerine başlandı (Uçarol, 2008: 595-596). Ancak Rusya ile Osmanlı Devleti
arasında imzalanmış olan Erzincan Ateşkes Anlaşması’nın uygulanmasında bazı sorunlar
ortaya çıktı. Ruslar, Doğu Anadolu Bölgesi’nden işgal birliklerini çekerken, tahliye ettikleri
yerleri kendi subay ve silahlarıyla destekledikleri Ermeni milislere bırakmaya başladılar.
Ermenilere bıraktıkları yerlerde “Ermeni Halk Temsilcileri Sovyeti” adını verdikleri bir
yönetim teşkil ettiler. Ruslar, buralara Anadolu’dan ve Rusya’dan gelen Ermenileri yerleştirmeyi planlıyorlardı. Erzincan Mütarekesi’nden hemen sonra Rusların, Osmanlı-Rus
sınırında bir Ermeni Devleti kurma düşüncesi içinde oldukları görüldü. Aslında Rusya’nın
burada yapmaya çalıştığı şey, Osmanlı Devleti ile kendisi arasında tampon bir devlet kurmaktı, temel sorunda buydu (Bilge, 1992: 19).

3.2. Brest-Litovsk’ta Kalıcı Barış Arayışları

15 Aralık 1917 tarihinde imzalanan geçici mütarekeden sonra barış müzakerelerinin
başlamasını karar verildi. 20 Aralık 1917’de Brest-Litovsk şehrinde Almanlar ve müttefikleri ile Ruslar arasında barış müzakerelerine başlandı (Kurat, 1990: 341). Sadrazam Talat
Paşa başkanlığındaki Osmanlı heyeti, sulh anlaşması yapmak üzere 31 Ocak 1918 tarihinde Brest-Litovsk’a geldi. 29 Ocak tarihinde yeniden başlayan görüşmelerin ilk toplantısına
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da Talat Paşa başkanlık yaptı. (Tasvir-i Efkâr, 1 Şubat 1918: 1). Heyetlerin Brest-Litovsk’ta
yaptıkları görüşmeler, Osmanlı basını tarafından Türk kamuoyuna sunuluyordu. 6 Şubat
1918 tarihli İkdam Gazetesi gelişmeleri, “Brest-Litovsk Sulh Müzakeratı” başlıklı haberle
okuyucularına duyurdu (İkdam, 6 Şubat 1918).

Rusların oyalama taktiği uygulayarak barışı sürüncemede bırakma girişimleri karşısında müttefikler, Rusları barış yapmaya zorlamak için Ukrayna ile ayrı bir barışın görüşmesine başladılar. Osmanlı Devleti ve müttefikleri olan devletler ile Ukrayna arasında, 9
Şubat 1918’de Brest-Litovsk’da sulh halinin tesisine dair anlaşma imzalandı. Ayrıca, bir de
Osmanlı Devleti ile Ukrayna temsilcileri arasında aynı tarihte ikili bir sulh muahedenamesi imzalandı. Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan tarafından da kabul edilen Sulh Muahede
metni ve ekleri Sultan Mehmet Reşat’ın iradesi ile kanunlaştı (Takvimi Vekayi, 9 Nisan
1918: 1-2). Ukrayna ile müttefikler arasında ayrı barış anlaşmasının yapılması üzerine
Troçki, 10 Şubat 1918’de savaştan çekildiklerini, ancak bu şartlarda bir barış anlaşması
yapmayacaklarını ifade ederek görüşmelerden çekilince, müzakereler kesildi. Troçki’nin
görüşmelerden çekilip Petersburg’a dönmesini mütarekenin ihlali sayan İttifak Devletleri,
yeniden savaşa karar verdiler (Kılıç, 1997: 197).

Brest-Litovsk’da bulunan Osmanlı heyeti Rusya ile anlaşma yapılmadan önce, Doğu
Anadolu’daki Rus işgal güçlerinin bölgeden tamamen çekilmesini, buralarda Ermeni
kuvvetlerinin kurulmasına son verilmesini istiyordu. Rusya, Türk tarafının Doğu Anadolu hakkındaki taleplerini kabul etmeyip, bölgeyi Ermenileştirme çalışmalarına devam
ediyordu (Bilge, 1992: 20). Troçki’nin 10 Şubat 1918’de savaş durumunun bittiğine dair
açıklamasını fırsat olarak gören Enver Paşa, 12 Şubat’ta III. Ordu Komutanı Vehip Paşa’ya
taarruz emrini verdi. Bu emir üzerine mütareke hattını geçen III. Ordu birlikleri, 13 Şubat
1918’de Erzincan’ı Rus işgalinden kurtardı (Kılıç, 1997: 198). İleri harekâtı sürdüren birlikler 16 Şubat 1918 tarihinde Gümüşhane, Torul hattının doğusuna kadar olan bölgeyi
Ermenilerden temizledi. 17 Şubat’ta Akçaabat, 20 Şubat’ta Bayburt kurtarıldıktan sonra,
24 Şubat 1918 tarihinde Trabzon Türk Ordusu tarafından geri alındı. Böylece, Rus işgali
altındaki Türk topraklarının önemli bir kısmı işgalden kurtarılmış oldu (Efe ve Kızıl, 2018:
324; Gürbüz, 2007: 87).

Diğer taraftan Rusları barışa zorlamak amacıyla 18 Şubat 1918’de Alman kuvvetlerinin saldırıya geçip, Letonya ve Estonya’nın tamamını, Ukrayna’nın da önemli bir kısmını
ele geçirmesi üzerine Rusların direnci iyice kırıldı (Yüceer, 1995: 29-30). Barış masasına
dönmek zorunda kalan Ruslar, uzun ve tartışmalarla geçen müzakerelerden sonra, Almanya’nın şartlarını kabul ettiklerini açıklayarak heyetlerini Brest-Litovsk’a gönderdiler (Kılıç, 1997: 198). Bu sırada Sultan Mehmet Reşat, Osmanlı Devleti adına Rusya ile yapılacak
sulh görüşmelerinde hükümeti yetkilendirdi. Padişahtan yetkiyi alan hükümet, eski sadrazamlardan, Meclis-i Ayan üyelerinden ve o sırada Berlin Büyükelçisi olan İbrahim Hakkı
Paşa ile yine padişahın yaverlerinden ve aynı zamanda Osmanlı Devleti adına Almanya
nezdinde askeri murahhas olarak bulunan Birinci Ferik Zeki Paşa’yı görevlendirdi ( Düstur, 1928: 407).
Rusların tutumu nedeniyle sık sık kesintiye uğrayan Brest-Litovsk’da görüşmeler, 26
Şubat 1918’de Berlin Sefiri Hakkı Paşa başkanlığındaki Osmanlı heyetinin de anlaşmayı
imzalamak üzere Brest’e gelmesiyle yeniden başladı. Heyetlerin tamamının dahil olması
üzerine 28 Şubat 1918’de görüşmelere yeniden başlandı (Aslan, 2017: 301). Tanin Gazetesi, Brest-Litovsk’da İtilaf Devletleri’ne mensup heyet başkanları ile Rusya barış heyeti
başkanı arasında Mart ayının birinci günü saat 11’de yapılacak genel bir toplantı ile görüşmelere başlanacağına karar verildiğini Türk kamuoyuna duyurdu (Tanin, 3 Mart 1918).
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4. Brest-Litovsk Barış Antlaşması
4.1. Ortak Barış Anlaşması

3 Mart 1918’de Brest-Litovsk Barış Konferansı’nda İbrahim Hakkı Paşa’nın yaptığı etkili konuşma ve girişimleri sayesinde Kars, Ardahan ve Batum sancakları da Doğu Anadolu vilayetleri kavramı içine dahil edildi. Aralıklarla yaklaşık iki buçuk ay sert tartışmaların
yapıldığı müzakerelerden sonra, Türk tarafının büyük oranda hedeflerine ulaştığı barış
şartları gerçekleşti (Kılıç, 1997: 200-201). Heyetler arası görüşmeler, 3 Mart 1918 tarihinde Almanya, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Ortak
Brest-Litovsk Antlaşma metninin imzalanması ile sonuçlandı. Anlaşmayı Osmanlı Devleti
adına İbrahim Hakkı Paşa ve Zeki Paşa imzaladı. Ayrıca, aynı gün Sovyet Rusya ve İtilaf
Devletleri arasında da ikili antlaşmalar yapıldı (Kurat, 1967: 407; Kocabaşoğlu ve Berge,
2006: 139).

Sovyet Rusya ve İtilaf Devletleri arasında imzalanan Ortak Barış Antlaşması’nın birinci
maddesi, Osmanlı, Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan devletleri ile Rusya arasındaki harp halinin sonra erdiğini ifade ediyordu. Ayrıca, tarafların birbirleri ile sulh içinde yaşamaya karar verdiklerini vurguluyordu (MMZC, 28 Mart 1918: 418). İkinci madde
ise tarafların, diğer taraf devletler veya hükümetleri veya askeriyesi aleyhinde her türlü
tahrik ve teşviki terk edeceklerini söylüyordu. Ortak anlaşma metinin üçüncü maddesine
göre, tarafların akdini tayin eyledikleri hattın batısında Rusya’nın idaresi altında bulunan
arazinin Rusya’nın hâkimiyetinde kalmayacağını, tespit edilen sınır hattının anlaşmanın
eki olarak kabul edilen haritada gösterildiğini açıklıyordu (Düstur, 1928: 408). Adı geçen
sınır hattının kesin olarak belirlenmesinin Alman-Rus üyelerden oluşan bir komisyonu
marifeti ile belirleneceği, bahsedilen arazideki tebaanın Rusya’ya karşı her türlü sorumluluktan muaf olacakları kararlaştırılmıştı. Rusya Hükümeti bu arazinin iç işlerine hiçbir
şekilde müdahale etmeyecektir. Almanya ve Avusturya-Macaristan devletleri bu arazinin
geleceği ile ilgili kararı buraların ahalisi ile işbirliği halinde tayin etmeyi taahhüt etmişlerdir (MMZC, 28 Mart 1918: 419).

Anlaşmanın dördüncü maddesi, Almanya Devleti, Rusya kuvvetlerinin kesin olarak
terhisi ve üçüncü maddenin ek fırkasında ifade edilen işlemler tamamlandıktan sonra
hattın batısındaki araziyi tahliye edeceğini taahhüt etmiştir. Maddeye göre Rusya Devleti,
Anadolu Vilayet-i Şarkiye’sini tahliye ve en kısa sürede Osmanlı Devleti’ne (Ardahan, Kars
ve Batum) sancakları dahil olmak üzere derhal iade edecektir. Rusya Devleti bu sancakların teşkil edecekleri idari-hukuku ve milletler arası hukuk nizamı noktasında alacakları
kararlara müdahale etmeyecek ve bunların ahalisine komşu hükümetler ve özellikle Osmanlı Devleti ile itilafız karar vermesi hususunda özgür bırakacaktır. Anlaşmanın beşinci
maddesi, Rusya Devleti’nin mevcut hükümetin teşkil ettiği askeri birlikler de dahil olmak
üzere, bütün ordularını terhis edeceğini ifade etmektedir. Sekizinci madde ise harp esirlerinin karşılıklı olarak memleketlerine iade edileceğini söylemektedir (Düstur, 1928: 409,
411; MMZC, 28 Mart 1918: 419).

4.2. Osmanlı-Rusya İkili Barış Anlaşması

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan ikili anlaşmanın temeli büyük oranda
Ortak Sulh Muahedenamesinin dördüncü maddesinin ikinci kısmına dayanıyordu. İkili
anlaşmanın birinci maddesi, Rus Hükümeti’nin işgal altında buldurduğu Türk vilayetlerindeki bütün askeri kuvvetini, mülki ve askeri memurlarını muahedenin imzalandığı
tarihten itibaren 6 ila 8 hafta içerisinde harpten evvelki sınırın Rusya tarafına çekmeyi
taahhüt etmekteydi. İkinci madde, Asya Cephesi Rus ve Osmanlı orduları başkumandanlarının birinci madde hükümlerine göre Rus askerinin tespit edilen sınırın diğer tarafına
çekilmesini, sınır güvenliği ve asayişin temini, sulh şartlarının hayata geçirilmesi ile gö-

İsmail EFE 185

revlendirmiştir (Düstur, 1928: 415). İkinci maddenin ikinci bendi ise Türk-Rus sınırının
tespitinin nasıl olacağını açıklamaktadır. Muahedenamenin tasdikini takip eden üç ay zarfında Rus ve Osmanlı karma komisyonu oluşturulacaktır. Bu komisyonlardan biri Osmanlı
ile Rus ve İran sınırlarının birleştiği noktadan Kars, Ardahan ve Batum sancaklarını ayıran
hattın sonuna kadar, Türkiye ile Rusya’yı bir birinden ayıran sınır hattını yeniden tayin
etmekle görevlendirilecektir. Bu güzergâh üzerinde harpten önce mevcut olan sınır hattı
takip edilecek ve askeri harekat esnasında tahrip edilmiş olan sınırdaki işaretler, 1880 senesi sınır tespit komisyonu tarafından tanzim edilmiş olan haritalarla, protokollere uygun
olarak yeniden inşa ve tamir edilecektir. İkinci komisyon ise Rus sınırını ve sulh muahedenamesinin dördüncü maddesinin üçüncü fırkasına göre Ruslar tarafından tahliye edilecek
olan üç sancağın sınırını belirleyecektir. Adı geçen sancakların sınırı 1877-1878 senesi
Osmanlı-Rus muharebesinden evvel mevcut olduğu şekilde belirlenecektir (Düstur, 1928:
416-417).

Osmanlı-Rus ikili anlaşmasının üçüncü maddesine göre Rus Hükümeti, işgali altında
bulunan Türk topraklarını tahliye edip Osmanlı Devleti idaresine geçene kadar emniyet
ve asayişi temin edecektir. Dördüncü madde, Rusya’nın Türk-Rus sınırının güvenliğini temin için takriben 150 veya daha fazla kilometre mesafe boyunca bir fırka asker
bulundurabileceğini ve ordusunun geri kalan kısmını terhis edeceğini ifade etmektedir.
Beşinci madde, Rus Hükümetini, gerek Rusya’da gerekse işgal altında bulundurduğu Osmanlı topraklarında bulunan Ermeni çetelerinin ellerinden silahlarını almayı ve bunları
dağıtmayı taahhüdünü içermektedir. Yedinci maddeye göre  Rus Hükümeti, umumi sulha
kadar kendi sınırında veya Kafkasya’da talim amacıyla bile olsa bir fırkadan fazla asker bulunduramayacaktır. Anlaşmanın son maddesi, bu muahedenin Brest-Litovsk’ta imzalanan
müşterek sulh muahedenamesi ile aynı zamanda yürürlüğe gireceğini ifade etmektedir.
Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan ikili anlaşmanın altında Osmanlı Devleti adına İbrahim Hakkı Paşa ve Zeki Paşa’nın imzaları bulunmaktadır (Düstur, 1928: 415-416, 421).

4.3. Osmanlı Mebuslarının Brest-Litovsk Anlaşması Hakkındaki Görüşleri
Meclis’i Mebusan ve Meclis-i Ayan’da Brest-Litovsk Anlaşması hakkında konuşma yapan mebuslar, anlaşmayı olumlu bulmuş ve büyük bir başarı olarak değerlendirilmiştir.
Mebusan Meclisi Hariciye Encümeni’nde Brest-Litovsk Anlaşması ile ilgili yapılan görüşmelerde, anlaşmanın tarihi bir başarı olduğuna dikkat çekilmiştir. Görüşmeler sırasında
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan ikili anlaşmanın Osmanlı Devleti adına Ayastefanos Anlaşması’nın ortaya çıkardığı olumsuz sonuçları yok eden tarihi bir anlaşma olarak
değerlendirilmiştir. Hatta, bu anlaşmanın günü gününe Ayastefanos Anlaşması’nın kırkıncı senesine tesadüf ettiği ifade edilmiştir (MMZC, 28 Mart 1918: 424).

28 Mart 1918’de Meclis-i Mebusan’da Osmanlı Devleti ve müttefikleri ile Rusya ve
Ukrayna arasında sulhun tesisi hakkında yapılan anlaşmanın imza ve teatisine dair yasa
tasarısının görüşülmesi sırasında, mebuslar görüşlerini dile getirmişlerdir. İlk sözü alan
Adliye Nâzırı ve Hariciye Nazır Vekili Halil Bey, anlaşmanın muhtevası hakkında mebuslara açıklamada bulunmuştur. Anlaşmanın iki kısımdan oluştuğunu ifade eden Halil Bey,
müşterek anlaşmanın muhtevasının bütün müttefiklerin menfaatini ihtiva eden meselelerden müteşekkil olduğunu, diğerinin ise sadece Osmanlı Devleti ile Rusya ve Ukrayna
arasındaki meseleleri ihtiva eden bir anlaşma olduğunu söylemiştir. Müşterek anlaşmada
bizi ilgilendiren en önemli hususun, düşman işgali altında bulunan arazimizin tahliyesi
olduğunu ifade etmiştir (MMZC, 28 Mart 1918: 408-409).

Halil Bey’in konuşmasından sonra söz alan Karahisar-ı Sahip Mebusu Ağaoğlu Ahmet
Bey,  Brest-Litovsk Anlaşması’nı, Osmanlı tarihinde iki yüz yıldır benzeri görülmeyen bir
başarı vesikası olarak nitelemiştir. Konuşmasının devamında ise iki yüz yıldır milli haysiyetimiz üzerine Rusların attığı darbelerin bu Anlaşma ile silindiğini, tarihte Rusların
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bize indirmiş olduğu darbelerin mukabilinin Ruslara vurulduğunu ve intikamın alındığını
söylemiştir (MMZC, 28 Mart 1918: 412). Söz alan diğer mebuslarda yapılan anlaşmanın
tarihi bir başarı olduğu muhtevasında konuşmalar yaptıktan sonra, yasa tasarısı mebusların oyuna sunulmuştur. Yüz altmış üç mebusun hazır bulunduğu Mebusan Meclisi’nde
yapılan oylamada, Osmanlı Devleti ile Rusya ve Ukrayna arasında yapılan barış anlaşması
hakkındaki yasa tasarısı oybirliği ile kabul edilmiştir (MMZC, 28 Mart 1918: 415).

Mebusan Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilen Osmanlı Devleti ve müttefikleri ile Rusya ve Ukrayna arasında sulhun tesisine hakkında yapılan anlaşmanın imza ve teatisine
dair hükümete yetki veren yasa tasarısı, 29 Mart 1918’de Meclis-i Ayan’a havale edilmiş ve
30 Mart’ta ise oylamaya sunulmuştur. Aynı gün, konu hakkında söz alan Ayan üyeleri anlaşma hakkında görüşlerini ifade etmişlerdir. Meclis-i Ayan üyelerinden Ahmet Rıza Bey,
anlaşma hakkında hükümetin başarısının desteklenmesini, elde edilen başarının kalıcı olması için gerekli olan şart ve vasıtaların oluşturulmasını temenni etmiştir. Ayan üyesi Topçu Feriki Rıza Paşa ise sözlerine Rusya ile parlak bir anlaşma yaptığı için hükümeti tebrik
ederek başlamıştır. Konuşmasının devamında, bu anlaşmanın 1877-1878 Osmanlı-Rus
Harbi sonunda tazminat mukabili olarak Rusya’ya bırakılan Kars, Ardahan ve Batum’un
yeniden vatana katılmasını sağlayan bir mahiyette olmasının, büyük bir nimet ve şükran
olduğunu söylemiştir (MAZC, 30 Mart 1918: 363-364).

Adliye Nâzırı ve Hariciye Nazır Vekili Halil Bey, Meclis-i Ayan’da yaptığı konuşmada, hükümetin anlaşmanın kendisine yüklediği vazifeyi ciddiyetle uygulayacağını ifade etmiştir.
Kars, Ardahan ve Batum’un geleceği hakkında ise ordunun oraya gideceğini, asayişi temin
ettikten sonra oradaki halkla temasta bulunarak, onların arzularını ve devletin menfaati
dairesinde meseleyi çözeceğini söylemiştir. Rusya’nın anlaşma ile üç sancaktan çekilmeyi
kabul ettiğini, işin oradaki ahali ile temas noktasına geldiğini, ora ahalisinin düşüncesinin
de ne yönde olduğunun bilindiğini, Osmanlı Devleti’nim amacının aşikâr olması hasebiyle,
sorunun en kısa zamanda çözüleceğini ifade etmiştir. Ayan Meclisi’nde konu üzerinde söz
alan Abdurrahman Şeref Efendi, böyle bir anlaşma yapılmış olmasından dolayı çok büyük
memnuniyet duyduğunu ve Allaha hamt ettiğini söylemiştir (MAZC, 30 Mart 1918: 365).
3 Mart 1918’de Osmanlı Devleti ve müttefikleri ile Rusya arasında ve ayrıca Osmanlı
Devleti ve Rusya arasında ikili olarak yapılan Brest-Litovsk Anlaşma ve eklerinin imza ve
teatisi hususunda hükümete yetki veren yasa teklifi, Meclis-i Mebusan ve Ayan tarafından
kabul edildikten sonra, padişahın onayına sunulmuştur. Sultan Mehmet Reşat’ın kendisine sunulan yasa teklifini, 4 Nisan 1918 tarihinde onaylaması ile anlaşma kanunlaşmıştır
(Düstur, 1928: 406; Takvimi Vekayi, 9 Nisan 1918: 2).

5. Brest-Litovsk Anlaşması’nın İmzalanmasından Sonra Yaşananlar

3 Mart 1918’de imzalanan anlaşmaya göre Ruslar, Birinci Dünya Savaşı sırasında işgal
ettikleri Osmanlı toprakları boşaltacaklar, ayrıca 1878’de Berlin Anlaşması ile aldıkları
Kars, Ardahan ve Batum’un kaderi de orada yaşayan halkın kararı ile belirlenecekti. Bu da
üç sancağın yeniden Osmanlı Devleti’ne katılması anlamına geliyordu (Gökdemir, 1989:
15). Ancak, anlaşmanın uygulanması aşamasında bazı sıkıntılar ortaya çıktı (Karabekir,
1995: 203-204). Ruslardan himaye gören Ermeniler, Erzurum ve Erzincan havalisinde
Müslüman halka karşı katliamlara başladı (Tanin, 13 Mart 1918). Bölgede anlaşma şartlarını uygulamak ve uygulatabilmek için güç kullanmak zorunda kalan Osmanlı Devleti, o
sırada hareket halinde bulunan Üçüncü Ordu’yu ileri harekâta sevk etti. 11 Mart sabahı
güneş doğmadan ileri harekata başlayan Üçüncü Ordu birlikleri, 12 Mart’ta Erzurum’u
kurtardıktan sonra, ileri harekata devam ettiler. 13 Mart 1918’de Hasankale, 16 Mart
1918’de Horasan ve 17 Mart 1918’de Narman, 21 Mart 1918’de Kötek’in de kurtarılması
ile 24 Mart 1918’de, 1914 sınırlarına ulaşıldı (Karabekir, 1990: 151-152).
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Üç sancağın durumunu komşu hükümetlerle çözüme kavuşturma girişimlerinden bir
sonuç alınamayınca, harekete geçen Türk birlikleri, 14 Nisan 1918’de Batum’u ele geçirdiler. İleri harekata devam eden Türk birlikleri, 25 Nisan’da Kars’ı ele geçirerek, Brest-Litovsk Anlaşması ile tespit edilmiş olan sınırlara ulaşmış oldular. Brest-Litovsk Anlaşması
hükümlerine göre üç sancağın kaderini tayin için halk oylaması yapılması gerekiyordu.
Hazırlıkları 1918 yılı Haziran ve Temmuz aylarında yapılan halk oylamasının sonuçları
Ağustos sonlarında kesinleşti. Bölge ahalisinin büyük çoğunluğunun Osmanlı Devleti’ne
katılma yönünde oy kullanması, Kars, Ardahan ve Batum’un Türk topraklarına katılmasını
kesinleştirmiş oldu (Kılıç, 1997: 201-202).

Brest-Litovsk Antlaşması gereğince Kars, Ardahan ve Batum sancaklarının yeniden
Osmanlı topraklarına katılması hakkındaki halk oylamasının sonuçları, Osmanlı Hükümeti’ne 8 Eylül 1918 tarihinde bir yazı ile bildirildi. Bu karar, Padişah Mehmet Vahdettin’e
Dolmabahçe Sarayı’ndaki cülus merasimi sırasında söylendi. Kars, Ardahan ve Batum
sancaklarının Osmanlı Devleti’ne katılma kararını Padişah’a arz etmek üzere İstanbul’a
gelen Ardahan Murahhası Rasim Bey ve Batum Murahhası Bünyad Murad Efendi, Sahil
Sarayı’nda Sadrazam Talat Paşa’nın da hazır bulunduğu sırada Padişah tarafından huzura kabul edildiler (Osmanlı Belgelerinde Birinci Dünya Harbi II, 2013: 248). Batum, Kars
ve Ardahan ahalisi adına İstanbul’a gelmiş olan heyet üyeleri, Padişah Mehmet Vahdettin
tarafından huzura kabul edildikten sonra, onurlarına sarayda bakanların ve yaverlerinde
yer aldığı geniş katılımlı bir ziyafet verildi (Takvim-i Vekayi, 15 Eylül 1918: 1).
Padişah Mehmet Vahdettin, 15 Ağustos 1918’de yayınladığı Hattı-ı Hümayun ile Batum, Kars ve Ardahan ile çevresinin Osmanlı toprağı sayılmasını ve idaresinin de ona göre
düzenlenmesini Heyet-i Vükelaya emretti. Buraların Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan
Süleyman dönemlerinden itibaren peyderpey Osmanlı mülkü yapıldığına vurgu yapan
Mehmet Vahdettin, “elviye-i selase ahalisine” hitaben bir Hattı Hümayun yayınladı. Hattı Hümayunda, üç yüz yıl Osmanlı idaresinde kalan Kars, Ardahan, Batum ve havalisinin
doksan üç harbi neticesinde harp tazminatı olarak Rusya’ya verildiğini, o tarihten itibaren
ora halkının acı ve ıstırap içinde yaşadığını söyledi. Ruslarla imzalanan Brest-Ltovsk Anlaşması ile tekrar Osmanlı ülkesine katılması imkanı ortaya çıkan üç sancağın ahalisinin
bu yönde karar verdiğini ve bu karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Padişahın
Hattı Hümayunu, Dahiliye Nezareti tarafından telgrafla Elviye-i Selase ahalisine tebliğ
edildi (Takvim-i Vekayi, 17 Ağustos 1918: 1; Düstur, 1928: 573-574).

14 Eylül 1918 Tarihli Kararname ile Batum Vilayet teşkilatının kuruluş kararnamesi yayınlandı. Kararnameyle, Batum, Kars, Ardahan ve çevresi, Batum-Kars livalarından
oluşan Batum Vilayetinin kurulmasına karar verildi. Batum Livası; Orta Batum, Çürüksu,
Borçka, Maradit, Aşağı Acara, Yukarı Acara, Artvin, Ardanuş, Şavşat kazaları ile otuz beş
nahiyeden teşkil edildi. Kars Livası ise Ardahan, Göle, Çıldır, Nıfs-ı Kars, Şuregel, Akbaba,
Zaruşad, Sarıkamış, Horasan, Kağızman, Nahcivan, Oltu ve Posof kazaları ile altmış beş
nahiyeden oluştu. Adı geçen livaların hususi idare bakımından, İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu’na göre iç işlerinde bağımsız olup, genel idare bakımından vilayete bağlı
olacaklarına karar verildi. İsimleri zikredilen vilayet, liva ve kazaların birinci sınıf oldukları ifade edildi (Düstur, 1928: 586). Batum Vilayet teşkilatının kurulması kararından sonra,
3 Ekim 1918’de Batum, Kars livalarına tayin olunacak memurların maaş ve tahsisatlarını
düzenleyen kararname yayınlandı. Kararnamede, maaş ve tahsisatları yanı sıra, livalara
gidecek memurlara bir defaya mahsus olmak üzere hareketlerinden önce, İaşe Nezareti
tarafından bir palto ve iki takım elbise, iki çift ayakkabı ve iki adet fes verilmesi uygun
bulundu. Yine livalara gidecek olan memurlara, mensup oldukları daire reisinin onayı
ile masraflarının verileceği ifade edildi (Düstur, 1928: 911-912; Takvim-i Vekayi, 5 Ekim
1918).
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6. Sonuç

Birinci Dünya Savaşı’na İttifak Devletleri safında katılan Osmanlı Devleti, Çanakkale
Cephesi’nde kazandığı zaferle, müttefiklerinin zor durumda bulunan Rusya’ya yardım
ulaştırmasına fırsat vermedi. Kafkas Cephesi’nde Ruslara karşı başlatılan Sarıkamış Kış
Harekatı’nda, ağır mevsim şartlarının da etkisi ile büyük kayıplar verilmesi üzerine Türk
birlikleri geri çekildi. Türk kuvvetlerinin geri çekilmesinden sonra harekete geçen Rus
kuvvetleri, Doğu Anadolu’nun büyük bir kısmını işgal etti. Bolşevik hareketlerin Ekim
1917’de Çarlık rejimini yıkarak iktidarı ele alması üzerine Rusya’da şartlar değişmeye
başladı. İktidara gelen Bolşevikler, Rusya’nın sulh taraftarı olduğunu ve savaştan çekileceklerini açıkladılar. Rusya ile İttifak Devletleri arasında başlayan sulh görüşmeleri, zaman zaman kesintiye uğrasa da 3 Mart 1918’de Brest-Ltovsk’ta Ortak Sulh Anlaşması’nın
ve ayrıca, Osmanlı-Rus ikili anlaşmasının imzalanması ile sonuçlandı.

Osmanlı Devleti, bu anlaşmayla uzun yıllar sonra Rusya’ya karşı kaybettiği üstünlüğü
yeniden elde etti. Anlaşma şartları Rusya’nın işgali altında bulunan Doğu Anadolu’daki
Türk topraklarını boşaltmasını öngörüyordu. Bununla da kalmıyor, 1878’de Rusya’nın eline geçmiş olan üç sancak, Kars, Ardahan ve Batum’un yapılacak halk oylamasından sonra
Osmanlı Devleti’ne katılmasının yolunu da açmış oluyordu. Anlaşmanın uygulanması safhasında Rusya’nın sorun çıkarması üzerine, ileri harekâta başlayan Türk birlikleri, zaman
zaman Rusya’yı zorlayarak veya zor kullanarak 12 Mart 1918 tarihinde Erzurum’u da Rus
işgalinden kurutarak 1914 sınırlarına, yani savaş öncesi sınırlara ulaştılar. Osmanlı Devleti Kars, Ardahan, Batum da yapılan halk oylaması sonucunda hakimiyeti altına aldı. Hatta
ortamın sunduğu fırsatları değerlendiren Türk birlikleri ileri harekata devam ederek, 15
Eylül 1918 günü Bakü’ye girdiler.

Osmanlı Devleti’nin asırlar sonra Rusya karşısında elde ettiği avantajın kalıcı olabilmesi İttifak Devletleri gurubunun savaşı kazanmasına bağlıydı. Ne var ki, İttifak Devletleri
savaşı kaybettiler. Osmanlı Devleti, Irak ve Suriye cephelerinin çökmesi üzerine çok ağır
şartlara haiz olan Mondros Mütarekesi’ni, 30 Ekim 1918’de imzalayarak yenilgiyi kabul
etti. Mondros Mütarekesi’nin 11. Maddesi, Kafkas coğrafyasında bulunan Osmanlı kuvvetlerinin derhal harpten evvelki sınırın gerisine çekilmesini emrediyordu. Bu da Kars,
Ardahan ve Batum’un sınırlar dışında kalması anlamına geliyordu. Kafkasya’daki Türk ordularının savaş öncesi sınırlara çekilmesinden sonra, bu bölgeler Ermeniler ve Gürcüler
tarafından yeniden işgal edildi. Ermeniler işgal ettikleri yerlerdeki Müslüman-Türk ahaliye katliamlar ve zulümler yaptılar. Kısacası, Kafkas Cephesi’nde Brest-Ltovsk Anlaşması
ile elde edilen başarı korunamadı. Ancak Milli Mücadele yıllarında üç sancaktan ikisi Kars
ve Ardahan yeniden Türkiye sınırlarına dahil edilebildi. Batum Moskova Dostluk Anlaşması ile Sovyet Rusya’nın idaresinde olan Gürcistan’a bırakıldı.
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Enflasyon, bir yandan iktisadi birimlerin satın alma gücünü erozyona uğratarak yaşam standartlarını düşürmesi, diğer yandan ise ekonomide belirsizliğe yol açarak iktisadi
birimlerin üretim, tüketim, tasarruf ve yatırım gibi alanlara ilişkin karar verme süreçlerini olumsuz olarak etkilemesi nedeni ile özellikle politika yapıcılar tarafından dikkatle
izlenen bir olgudur.   Genel bir çerçevede ele alındığında, iktisat teorisinde enflasyonun
temelde toplam talep fazlası (talep çekişli enflasyon) ve/veya toplam arz açığından (maliyet itişli) kaynaklandığı üzerinde bir fikir birliği bulunduğu söylenebilir. Buna karşın,
daha detaylı incelendiğinde enflasyonun kaynaklarını tam olarak açıklayan, üzerinde fikir
birliği sağlanmış bir teorik model bulunmadığı görülmektedir.

Kapalı bir ekonomide enflasyon, hane halkı ve firmaların yatırım, tasarruf, tüketim
kararları ve bu bağlamda söz konusu ekonomik birimlerin geleceğe yönelik bekleyişleri, para arzı, para talebi, kamu harcamaları, vergiler ve transfer harcamaları gibi pek çok
faktör tarafından etkilenebilmekte ve ayrıca söz konusu faktörleri de etkileyebilmektedir.
Dışa açık bir ekonomide ise enflasyonu etkileyebilecek ve enflasyondaki değişmelerden
etkilenebilecek değişkenler arasına ihracat, ithalat ve döviz kuru değişkenlerini de dahil
etmek gerekmektedir.

Bu bağlamda ele alındığında, döviz kuru ve enflasyon arasındaki ilişkiyi teorik olarak
ortaya koyan öncü çalışmalar Dornbusch (1976,1987) tarafından yapılmıştır. Dornbusch
(1976,1987) söz konusu çalışmalarında -etkinin büyüklüğü ithal ikameci malların arz esnekliğine ve ithal mallarının ortalama bir tüketici sepetindeki payına bağlı olmak kaydı
ile- döviz kurunda meydana gelecek bir artışın yurt içinde üretilen ithal ikameci malların
göreli fiyatlarının düşmesine neden olarak bu mallar için talep fazlasına yol açacağını ve
bu talep fazlası nedeniyle ortaya çıkan dengesizliğin fiyatlar genel düzeyinde bir artışla
giderileceğini ileri sürmüştür.    
Döviz kurunun, fiyatlar genel düzeyi üzerindeki bir diğer etkisi ise Taylor(1990) tarafından da gösterildiği üzere döviz kurunda meydana gelecek bir artışın,  ithal girdi fiyatlarını, açık ya da örtük endeksleme mekanizmaları aracılığı ile birim emek maliyetlerini ve
işletme sermayesi finansman maliyetini yükselterek fiyatlar genel düzeyinin artmasına,
bir başka deyişle, maliyet itişli enflasyona yol açabilecek olmasıdır.

Dornbusch (1976,1987) ve Taylor (1990)’ın çalışmalarını takiben döviz kuru ve enflasyon arasındaki ilişkiyi açığa kavuşturmak üzere yeni teorik modellerin geliştirildiği pek
çok çalışma yapılmıştır. İlgili çalışmalar incelendiğinde döviz kurunun fiyatlar genel düzeyi
üzerindeki etkilerinin hangi kanallar aracılığı ile gerçekleşeceğine ilişkin görüşleri belirli
başlıklar altında sınıflandırmak mümkündür. Bu bağlamda, dışa açık bir ekonomide döviz
kurundaki değişimlerin yurtiçi ve yabancı malların göreli fiyatlarının değişmesine neden
olarak yurtiçi mallara yönelik yurtiçi ve yurtdışı talebi değiştirmesi ve bunun sonucunda
toplam talep kanalı ile fiyatları etkilemesi olası kanallardan ilkidir. Burada uluslararası
ticarete konu olan ve olmayan mallar arasındaki ayırım önem taşımaktadır. İkinci olarak,
döviz kurunda meydana gelen değişimler, tüketici fiyat endeksinin hesaplanmasında kullanılan sepetin içinde yer alan ithal malların yerli para cinsinden fiyatlarını değiştirerek
fiyatlar genel düzeyinin de değişmesine yol açabilecektir. Üçüncü olarak,  döviz kurunun
değişmesi ithal girdi ve ara malı fiyatlarını değiştirerek fiyatlar genel düzeyini etkileyebilecektir. Dördüncü olarak ise, döviz kurundaki değişimler özellikle TÜFE’ye bağlı nominal
ücretleri ve nominal ücretler aracılığı ile fiyatlar genel düzeyini etkileyebilecektir. (Svenson (1998), Agenor ve Montiel (2005))

Teorik bağlamda ele alındığında, dış ticaret ve enflasyon arasındaki ilişkinin yapısına
yönelik olarak bir fikir birliği bulunmadığı görülmektedir. Romer (1993), duruma bağlı
para politikası uygulandığı varsayımında ve eksik rekabet koşullarının geçerli olması du-
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rumunda özellikle küçük ülkelerde dışa açıklığın artması ile birlikte genişletici para politikası uygulamak daha zor hale geleceğinden bu durumun enflasyon üzerinde olumlu etki
yaratacağını ileri sürmüştür. Lane (1997), ticarete konu olmayan mallar için tekelci rekabet koşulları, ticarete konu mallar için ise tam rekabet piyasası koşullarının geçerli olduğu
küçük bir ekonomi varsayımında, Phillips eğrisi daha dik hale geleceğinden dışa açıklık
arttıkça enflasyon oranlarının düşeceğini savunmuştur. Terra(1998), Romer(1993)’ın
dışa açıklık ile enflasyon arasında negatif bir ilişki olduğu yönündeki bulgusunun borç
krizi dönemi boyunca ve aşırı borçlu ülkeler için geçerli olduğunu buna karşın borç krizi
öncesi dönem ve aşırı borçlu olmayan diğer ülkeler için dışa açıklık ile enflasyon arasında
bu tür bir ilişki bulunmadığını ileri sürmüştür.  Evans (2007), yabancı tüketicilerin ithal
malı taleplerinin esnek olmadığı durumda para otoritesinin tekelci güce sahip olma konumunu kullanacak olması nedeni ile dışa açıklık ile enflasyon arasında pozitif bir ilişki
bulunduğunu ortaya koymuştur. Cooke (2010),iki ülkeli genel denge modeli kullandığı
çalışmasında dış ticaret hadlerinin tekelci fiyatlama davranışları ile bağlantılı olması sonucu politika yapıcıların kısa dönem Phillips eğrisinden daha fazla yararlanma eğiliminde
olduklarını ve bu nedenle dış açıklık ile enflasyon arasında pozitif bir ilişki bulunduğunu
ileri sürmüştür.

Dış ticaret ihracat ve ithalat bağlamında ayrı ayrı ele alındığında,  ihracatın artması,
ihracata konu malların yurt içi arzının hem yurt içi talebi hem de yurtdışı talebi karşılamaya yeteceği varsayımında ölçek ekonomileri ve uzmanlaşma yolu ile ticarete konu
malların maliyetlerinde ve fiyatlarında bir düşüşe neden olarak fiyatlar genel düzeyinin
de düşmesine yol açacaktır.Ancak, ihracata konu malların yurt içi arzının  toplam ihraç
malı talebini karşılamaya yetmemesi durumunda ihraç mallarının yurt içi arzı azalacağından bu durumda ihracat artışı fiyatlar genel düzeyi üzerinde yukarı yönlü bir baskıya da
neden olacaktır. İthalat açısından bakıldığında, ithalattaki artış yaratacağı rekabet nedeni
ile yurt içinde üretilen ithal ikameci malların fiyatlarında düşüşe yol açarak fiyatlar genel
düzeyi üzerinde aşağı yönlü bir baskıya yol açacak iken, diğer yandan yurt içi arzın yurt
içi talebi karşılamaya yetmemesi nedeni ile ithalatın artması durumunda ithal mallarına
yönelik talep artışı ithalat malı fiyatlarını artırarak fiyatlar genel düzeyinin yükselmesine
yol açacaktır.

Fiyatlar genel düzeyi çerçevesinde ele alındığında, nominal döviz kuru ve yabancı fiyatlar genel düzeyi veri iken,   yurt içi fiyatlar genel düzeyinin artması reel döviz kurunun düşmesine yol açarak, ithalat ve ihracat esneklikleri toplamının birden büyük olduğu
varsayımı altında, yerli malların ithal malları karşısındaki rekabet gücünü zayıflatacak ve
ithalatın artıp ihracatın azalmasına yol açacaktır. Tam esnek döviz kuru ve satın alma gücü
paritesi varsayımlarında fiyatlar genel düzeyindeki değişmeler nominal döviz kurunda
meydana gelecek değişmelerle giderileceğinden fiyatlar genel düzeyi ve döviz kuru arasında bağlantının ortadan kalkacağı ileri sürülse de Houck (1979) tarafından gösterildiği
gibi döviz kurunda ortaya çıkacak ayarlanma gecikmeleri nedeni ile tam esnek döviz kuru
sisteminde dahi enflasyondaki göreli artış ticaret dengesini ters yönde etkileyebilecektir.

Bu çalışmada fiyatlar genel düzeyi, ihracat, ithalat ve döviz kuru değişkenleri arasında
yukarıda da ifade edilen tüm olası ilişkiler 1830-1893 dönemi için Osmanlı İmparatorluğu
bağlamında analiz edilmiştir. Bildiğimiz kadarı ile çalışma Osmanlı İmparatorluğu’nda ilgili değişkenler arasındaki ilişkilerin araştırılmasında modern ekonometrik teknikler kullanılarak yapılan ilk çalışmadır. Bu özelliğiyle çalışma Osmanlı İktisat Tarihi bağlamında
ekonomi yazınına katkı sağlamaktadır.

Çalışma izleyen biçimde kurgulanmıştır. İlk bölümde yazın taraması yapılmış, ikinci
bölümde kullanılan veri seti tanıtılarak çalışmanın yöntemi açıklanmış, üçüncü bölümde
çalışmada ve kullanılan model ve uygulama sonuçları sunulmuş ve çalışma dördüncü ve
son bölüm olan sonuç bölümü ile tamamlanmıştır.

1. YAZIN TARAMASI
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Bayraktutan ve Arslan (2003), 1980-2000 dönemi için Türkiye’de döviz kuru, ithalat ve enflasyon değişkenler arasındaki ilişkileri inceledikleri çalışmalarında Johansen
(1988) ve Johansen ve Juselius (1990) eş bütünleşme analizi çerçevesinde çalışmaya konu
olan değişkenlerin eş bütünleşik olduğu bir başka deyişle ilgili seriler arasında uzun dönemli bir ilişki bulunduğu, Granger(1969) nedensellik analizi bulgularına göre döviz kuru
ile ithalat arasında ve İthalat ile TEFE arasında iki yönlü nedensellik olduğu tespitlerinde
bulunmuşlardır.

Dexter, Levi ve Nault (2005) Ocak 1967-Ocak 1991 dönemi aylık verilerini kullanarak
yaptıkları çalışmalarında ABD’de dış ticaretin enflasyon üzerinde belirgin ve ayrı bir etkisi
olduğu ve Phillips eğrisinin tutarlı bir biçimde tanımlanması için dış ticaretin etkisinin
analize dahil edilmesinin mutlaka gerekli olduğu sonucuna ulaşmışlardır.

Pahlavani ve Rahimi (2009) İran’a ilişkin yıllık verileri kullanarak 1971-2016 dönemi
için fiyatlar genel düzeyi, geniş tanımlı para arzı, döviz kuru, reel gelir, enflasyon ve yurt
dışı fiyatlar genel düzeyi değişkenleri arasındaki ilişkileri analiz ettikleri çalışmalarında,
ARDL yöntemi çerçevesinde elde ettikleri bulgulara dayalı olarak, söz konusu değişkenler
arasında eş bütünleşme ilişkisi bulunduğu ve uzun dönemde döviz kuru ile fiyatlar genel
düzeyi arasında aynı yönlü bir ilişki bulunduğu sonucunu elde etmişlerdir.

Mukthar (2010), 1960-2017 dönemi için bütçe açığı, GSYİH, döviz kuru, enflasyon ve
ticari açıklık değişkenlerini kullanarak yaptığı çalışmasında Pakistan’da inceleme döneminde, Johansen (1988) ve Johansen ve Juselius (1990) eş bütünleşme testi bulgularına
dayanarak çalışmaya konu değişkenler arasında bir uzun dönem ilişkisi bulunduğu, uzun
dönemde döviz kuru ile enflasyon arasında pozitif, ticari açıklık ile enflasyon arasında
negatif bir ilişki bulunduğunu göstermiştir.
Ülke ve Ergün (2011) 1995-2010 dönemine ait aylık verileri kullanarak yaptıkları
çalışmalarında Türkiye’de, Engle-Granger (1987) iki aşamalı eş bütünleşme yöntemi sonuçları çerçevesinde ithalat ile enflasyon arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu, Granger
(1969) nedensellik analiz bulguları çerçevesinde kısa dönemde ithalattan enflasyona doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunduğu sonuçlarına varmışlardır.

Samimi, Ghaderi ve Sanginabadi (2012) 1970-2009 dönemi için yıllık verileri kullanarak İran’da enflasyon, parasal genişleme hızı, kamu büyüklüğü, dış açıklık ve küreselleşme indeksi değişkenleri arasındaki ilişkileri araştırdıkları çalışmalarında, ARDL sınır
testi yaklaşımı çerçevesinde ilgili değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisi olduğu, dış
açıklık ile enflasyon arasında uzun dönemde aynı yönlü bir ilişki bulunduğu, buna karşın kısa dönemde dış açıklık ile enflasyon arasındaki ilişkinin negatif olduğu bulgularına
ulaşmışlardır.

Güneş ve Konur (2013), Ocak 2000-Aralık 2011 dönemi için üç aylık verileri kullandıkları çalışmalarında, Türkiye’de Johansen (1988) ve Johansen ve Juselius (1990) eş
bütünleşme yaklaşımı çerçevesinde enflasyon ve ticari açıklık arasında uzun dönemli bir
ilişki bulunduğu, kısa dönemde ise Granger (1969) nedensellik analizi sonuçları kapsamında enflasyon ve dışa açıklık arasında iki yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunduğunu
tespit etmişlerdir.

Tariq ve Bibi (2014), 1972-2012 dönemi için enflasyon, bütçe açığı, faiz oranı, dış açıklık ve döviz kuru değişkenleri için yıllık verileri kullanarak yaptıkları çalışmalarında, Pakistan’da inceleme döneminde eş bütünleşmeye ARDL yaklaşımı çerçevesinde ilgili değişkenler arasında uzun dönemli bir denge ilişkisi bulunduğu, ticari açıklığın uzun dönemde
enflasyonu yükselttiği, benzer biçimde uzun dönemde döviz kuru ve enflasyon arasında
pozitif bir ilişki olduğu bulgularına ulaşmışlardır.
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Gülmez ve Altıntaş (2015), 1981-2011 dönemine ilişkin yıllık verileri kullanarak Türkiye’de Gini katsayısı, enflasyon ve dış açıklık değişkenleri arasındaki ilişkileri araştırdıkları çalışmalarında, Johansen (1988) ve Johansen ve Juselius (1990) eş bütünleşme yöntemi çerçevesinde çalışma kapsamında incelenen değişkenler arasında uzun dönemli bir
ilişki olduğu, kısa dönemde hem enflasyon hem de dış açıklıktan Gini katsayısına doğru
bir nedensellik ilişkisi bulunduğu sonuçlarını elde etmişlerdir.

Kızılgöl ve İpek (2016) Ocak 1992-Mart 2013 dönemine ilişkin üç aylık verileri kullanarak Türkiye’de enflasyon, ticaret açıklığı, dış borç ve ticaret hadleri   değişkenleri
arasındaki ilişkileri araştırdıkları çalışmalarında, ARDL yöntemi çerçevesinde ilgili değişkenlerin eş bütünleşik olduğu, uzun dönemde dışa açıklık ve ticaret hadleri ile enflasyon  
arasında pozitif bir ilişki olduğu ve benzer biçimde kısa dönemde ticaret açıklığının enflasyon üzerinde pozitif bir etkisi olduğu sonuçlarına ulaşmışlardır.
Göçer ve Gerede (2016) ithalat, ihracat ve tüketici fiyat endeksi değişkenleri için Ocak
1989 ve Ocak 2015 dönemi aylık verileri kullandıkları çalışmalarında Türkiye’de , Granger (1969) nedensellik testi sonuçlarına göre, ihracat ve enflasyon ile ithalat ve enflasyon
arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi olduğu, Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testi sonuçlarına göre ihracat ve enflasyon arasında iki yönlü ve ithalattan enflasyona doğru tek
yönlü nedensellik ilişkisi bulunduğu, Hatemi-J (2012) yöntemine göre  farklı dönemlerde
ihracattan enflasyona, enflasyondan ihracata, ithalattan enflasyona ve enflasyondan ithalata doğru nedensellik ilişkisi olduğu ve Hatemi-J (2008) rejim kırılmalı eş bütünleşme
testi sonuçlarına göre ise ithalat, ihracat ve tüketici fiyat endeksi değişkenleri arasında eş
bütünleşme ilişkisi bulunduğunu tespit etmişlerdir.

Petek ve Çelik (2017) Türkiye’de Ocak 1994-Haziran 2000 dönemi verilerini kullanarak yaptıkları çalışmalarında Johansen (1988) ve Johansen ve Juselius (1990) eş bütünleşme analizi çerçevesinde enflasyon, döviz kuru, ihracat ve ithalat değişkenlerinin eş bütünleşik oldukları,  VECM analizine göre kısa dönemde TÜFE’den ihracat ve ithalata doğru,
ihracattan döviz kuruna ve ithalata doğru, ithalattan döviz kuruna ve TÜFE’ye doğru, uzun
dönemde ise döviz kuru, ihracat ve ithalattan TÜFE’ye doğru bir nedensellik ilişkisi bulunduğu, Granger(1969) nedensellik testi sonuçlarına göre ise döviz kurundan ihracata ve ithalattan ihracata doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu sonuçlarına ulaşmışlardır.

Şahin (2018), Ocak 2005-Haziran 2018 döneminde Türkiye örneği çerçevesinde aylık verileri kullanarak yaptığı çalışmasında,  Gregory-Hansen (1996) yapısal kırılmalı eş
bütünleşme yöntemine göre enflasyon, ihracat ve ithalat arasında uzun dönemli bir ilişki
bulunmadığı , Toda-Yamamoto (1995) yaklaşımına göre kısa dönemde ihracat ile enflasyon ve ithalat ile enflasyon arasında Granger anlamında iki yönlü  ilişki olduğu  ve Balcılar
vd. (2010) Boostrap Kayan pencereler yöntemi çerçevesinde  enflasyon, ihracat ve ithalat
arasında farklı dönemler itibariyle nedensellik ilişkisi olduğu bulgularına ulaşmıştır.

Uslu (2018), Türkiye örneği için Haziran 2005-Aralık 2017 dönemine ait aylık verileri kullanarak yaptığı çalışmasında , Granger (1969) nedensellik testi çerçevesinde, reel
döviz kuru ve ihracat ile enflasyon ve ithalat değişkenleri arasında çift yönlü ayrıca döviz
kurundan ithalata ve döviz kurundan enflasyona doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Khan, Teng ve Khan (2019) 1980-2017 dönemine ilişkin yıllık verileri kullanarak
Çin’de döviz kuru, GSYİH, enflasyon, faiz oranı ve dış açıklık değişkenleri arasındaki ilişkileri inceledikleri çalışmalarında, ARDL testi sonuçlarına göre araştırmaya konu olan değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki bulunduğu, uzun dönemde dış açıklığın döviz
kurunu pozitif, enflasyonun ise negatif yönde etkilediği, kısa dönemde enflasyon ile döviz
kuru ve dış açıklık ile döviz kuru arasında aynı yönlü ilişki bulunduğunu tespit etmişlerdir.

2. VERİ SETİ ve YÖNTEM
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Çalışmada kullanılan veri seti ve yöntem izleyen bölümde tanıtılmıştır.

2.1. Veri Seti

Bu çalışmada, 1830-1913 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak Osmanlı İmparatorluğu’nda enflasyon ile dış ticaret ve döviz kuru arasındaki karşılıklı dinamik ilişkiler incelenmiştir. Çalışmada, fiyatlar genel düzeyi (P), ihracat (X), ithalat (M) ve döviz kuru (R)
değişkenleri kullanılmıştır. Fiyatlar genel düzeyi verisi Şevket Pamuk’un kişisel internet
sitesinden1, ihracat, ithalat ve kur verileri Pamuk,1995 s.25’ten derlenmiştir. Fiyatlar genel düzeyi verisi için baz yıl 1918’dir. İhracat ve İthalat verileri ise milyon İngiliz Sterlini
olarak hesaplanmıştır. Kur verisi 1 Sterlin = x Osmanlı Akçesi cinsindendir.

2.2. Yöntem

Çalışmada fiyatlar genel düzeyi ile ihracat, ithalat ve döviz kuru değişkenleri arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkilerin araştırılması amacı ile doğrusal zaman serisi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Doğrusal zaman serisi yöntemleri kullanılırken karşılaşabilecek
en önemli sorunlardan bir tanesi düzmece regresyon sorunudur. Bu bağlamda düzmece regresyon sorunundan kaçınmak için incelenen zaman serilerinin özelliklerinin belirlenmesi son
derece önemlidir. Bu kapsamda çalışmada üç aşamalı bir yöntem izlenmiştir.
İlk aşamada incelenen zaman serilerinin durağanlığı birim kök testleri ile belirlenmiş,
ikinci aşamada ilgili zaman serilerinin durağanlık özelliklerine en uygun yöntem kullanılarak değişkenler arasında uzun dönemde bir denge ilişkisi olup olmadığı uygun eş bütünleşme testi ile sınanmış, son aşamada ise değişkenler arasındaki kısa dönem nedensellik
ilişkileri uygun nedensellik testi yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında kullanılan yöntemler çalışmanın izleyen bölümünde ayrıntılandırılmıştır.

3. MODEL ve UYGULAMA SONUÇLARI

Çalışmada kullanılan model ve çalışmaya ilişkin uygulama sonuçları izleyen kısımda
ayrıntılandırılarak sunulmuştur.

3.1. Model

Çalışma kapsamında fiyatlar genel düzeyi ile ihracat, ithalat ve döviz kuru değişkenleri
arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkilerin araştırılması amacı ile kurulan model 1 numaralı denklem ile gösterilmiştir.
(1)

burada,  t  ilgili dönemi, P fiyatlar genel düzeyini, X ihracatı, M ithalatı ve R döviz kurunu göstermektedir. Modelde yer alan değişkenler logaritmaları alınarak analize dahil edilmiş ve logaritmik değişkenlerin yer aldığı model 2 numaralı denklem ile gösterilmiştir.
(2)

burada, , fiyatlar genel düzeyi değişkeninin, , ihracat değişkenin, , ithalat değişkenin ve , döviz kuru değişkenin doğal logaritmasını , ise hata terimini göstermektedir.  

1

https://ata.boun.edu.tr/sites/ata.boun.edu.tr/files/faculty/sevket.pamuk/database/19b-ucretler_tablolar.pdf
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3.2. Birim Kök Testleri

2 numaralı denklem çerçevesinde çalışmaya konu olan değişkenler arasındaki kısa ve
uzun dönemli ilişkilerin düzmece regresyon sorununa yol açmadan incelenebilmesi için öncelikle değişkenlerin durağanlık derecelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, çalışma
kapsamında incelenen zaman serilerinin durağanlık özelliklerinin belirlenmesinde Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP), Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS)
gibi geleneksel birim kök testlerinin yanı sıra yapısal kırılmaya izin veren Zivot-Andrews (ZA)
ve Lee-Strazizich (LS) birim kök testlerinden de yararlanılmıştır. İlgili testler ve bu testlere
ilişkin uygulama sonuçları çalışmanın izleyen bölümünde sunulmuştur.

3.2.1. Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Testi
Dickey ve Fuller (1979,1981) tarafından geliştirilmiş olan ve AR(1) süreci varsayımına dayanan geleneksel Dickey-Fuller birim kök testinde ortaya çıkabilecek ardışık bağlanım
sorunun çözülmesi amacı ile ilgili testin Said ve Dickey (1984) tarafından AR(k) süreçlerini
içerecek biçimde modifiye edilmiş versiyonu olan ADF testinde serilerin birim köke sahip olup
olmadıkları yalnızca sabit ve hem sabit hem de trend içeren modeller için sırası ile 3 ve 4 numaralı denklemler yardımı ile sınanır.
(3)
(4)
burada fark operatörünü, sabit terimi, trend değişkenini, k uygun gecikme sayısını, ise beyaz gürültü hata terimini ifade etmektedir. ADF testinde katsayısının 0’a eşit
olduğunu ve dolayısı ile ilgili serinin birim köke sahip olduğunu ifade eden sıfır hipotezi,
ilgili katsayının 0’dan küçük olduğu ve dolayısı ile ilgili serinin birim köke sahip olmadığını ifade eden alternatif hipotez karşısında test edilmektedir. Bu çerçevede hesaplanan
test istatistiği Dickey ve Fuller (1979) tarafından gösterildiği üzere geleneksel t-dağılımına uymadığından ilgili test istatistiği MacKinnon (1991,1996) tarafından türetilen tablo
değerleri ile karşılaştırılmakta ve hesaplanan ADF test istatistiğinin MacKinnon tablo değerlerinden büyük olması durumunda sıfır hipotezi reddedilerek serinin birim köke sahip
olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.
Çalışmada incelen değişkenler için ADF birim kök testi sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur:
Değişkenler

Sabita

Sabit ve Trendb

p

-3.40** (0)

-3.30 (0)

dp
r
dr
m
dm
x
dx

-

-12,00 (0)

-33.75* (11)

-34.98* (2)

-0.92 (2)

-1.67 (2)

-

-

-9.23* (1)

-9.18* (1)

-8.20* (1)

-8.24* (1)

-1.51 (2)

-2.21 (0)

Tablo 1. ADF Birim Kök Testi Sonuçları
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Parantez içindeki değerler AIC kriterine göre belirlenen uygun gecikme sayısını göstermektedir. Maksimum gecikme sayısı 11 olarak belirlenmiştir.
a
b

Kritik değerler %1, %5 için sırası ile -3.51 ve -2.89

Kritik değerler %1, %5 için sırası ile -4.07 ve -3.46

* ve ** serilerin sırası ile %1 ve %5 düzeylerinde durağan olduğunu göstermektedir.

Yalnızca sabit içeren ADF birim kök testi sonuçlarına göre, fiyatlar genel düzeyi ve döviz
kuru değişkenleri düzey durağan I(0) iken, ithalat ve ihracat değişkenlerinin birinci fark
durağan I(1), hem sabit hem de trend içeren ADF birim kök testi sonuçlarına göre ise, döviz
kuru değişkeni düzey durağan I(0) iken, fiyatlar genel düzeyi, ithalat ve ihracat değişkenlerinin
birinci fark durağan I(1) olduğu bulgularına ulaşılmıştır.

3.2.2. Phillips-Perron (PP) Testi
Phillips ve Perron (1988) tarafından Dickey ve Fuller (1979,1981) testine dayalı olarak bu testte ortaya çıkan ardışık bağlanım ve değişen varyans sorunlarını çözmek amacı ile
geliştirilen PP birim kök testi parametrik olmayan bir yönteme dayandığından aralarında zayıf
bağımlılık olan ve heterojen dağılıma sahip olan verilerle çalışılmasına izin veren bir yapıdadır.
Bu bağlamda, PP testi, ADF testinin aksine geleneksel DF testine gecikmeli değerlerin eklenmesi yerine, DF denklemlerinin tahmin edilerek t istatistiklerinin farklı bir biçimde hesaplanması esasına dayanmaktadır. PP testinde serilerin durağanlık dereceleri yalnızca sabit ve hem
sabit hem de trend içeren modeller için sırası ile 5 ve 6 numaralı denklemler yardımı ile sınanır.
(5)
(6)
burada T, gözlem sayısını ifade ederken diğer değişkenler daha önce ifade edilen anlamlarında kullanılmışlardır. ADF testinde olduğu gibi PP testinde de ilgili serinin birim
köke sahip olduğunu ifade eden ve katsayısının 0’a eşit olduğunu gösteren sıfır hipotezi, ilgili serinin birim köke sahip olmadığını ifade eden alternatif hipotez karşısında test
edilmektedir. Bu çerçevede hesaplanan test istatistiği MacKinnon (1991,1996) tarafından
türetilen tablo değerleri ile karşılaştırılmakta ve hesaplanan PP test istatistiğinin MacKinnon tablo değerlerinden büyük olması durumunda sıfır hipotezi reddedilerek serinin
birim köke sahip olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Çalışmada kapsamında incelen değişkenler için PP birim kök testi sonuçları Tablo 2’de
sunulmuştur:
Değişkenler

Sabita

Sabit ve Trendb

p

-3.45** (3)

-3.26 (3)

dp
r
dr
m
dm
x
dx

-

-12,14* (2)

-4.80* (10)

-3.59** (10)

-0.88 (3)

-2.30 (2)

-

-

-12.10* (5)

-12.03* (5)

-11.60* (6)

-11.99 (7)*

-1.61 (7)

-1.98 (2)

Tablo 2. PP Birim Kök Testi Sonuçları

Parantez içindeki değerler Barlett kernel yöntemi ve Newey-West Bandwith kriterine
göre belirlenen uygun gecikme sayısını göstermektedir.
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a

b

Kritik değerler %1 ve %5 için sırası ile -3.51 ve -2.89

Kritik değerler %1 ve %5 için sırası ile -4.07 ve -3.46

* ve ** serilerin sırası ile %1 ve %5 düzeylerinde durağan olduğunu göstermektedir.

Yalnızca sabit içeren PP birim kök testi sonuçlarına göre, fiyatlar genel düzeyi ve döviz
kuru değişkenleri düzey durağan I(0) iken, ithalat ve ihracat değişkenlerinin birinci fark durağan I(1), hem sabit hem de trend içeren PP birim kök testi sonuçlarına göre ise , döviz kuru
değişkeni düzey durağan I(0) iken, fiyatlar genel düzeyi, ithalat ve ihracat değişkenlerinin
birinci fark durağan I(1) olduğu tespit edilmiştir.

3.2.3. Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS) Testi
Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin tarafından geliştirilen KPSS durağanlık testi ADF
ve PP testlerinden, test istatistiğinin Lagrange Çarpanı üzerine kurulmuş olması ve sıfır hipotezinin ADF ve PP testlerinin aksine incelemeye konu serinin durağan olduğunu ifade etmesi
bakımlarından farklılaşmaktadır. KPSS testinde incelemeye konu seriler deterministtik trendden arındırıldığından sıfır hipotezinin ima ettiği durağanlık trend durağanlıktır. KPSS testinde
serilerin durağanlığı 7 ve 8 numaralı denklemler yardımı ile sınanır.
(7)

,

(8)

Burada tüm değişken ve parametreler çalışmanın önceki bölümlerinde ifade edilen
anlamlarında kullanılmışlardır
Çalışmada incelen değişkenler için KPSS birim kök testi sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur.
Değişkenler

Sabita

Sabit ve Trendb

p

0.59* (6)

0.25 (6)

dp
r
dr
m
dm
x
dx

-

0.52* (6)
-

1.06 (6)

0,11** (1)
0.19** (6)
-

0.21 (6)

0.08** (4)

0.08** (4)

0.22** (6)

0.09** (8)

1.00 (7)

0.26 (2)

Tablo 3. KPSS Durağanlık Testi Sonuçları

Parantez içindeki değerler Barlett kernel yöntemi ve Newey-West Bandwith kriterine
göre belirlenen uygun gecikme sayısını göstermektedir.
a  Kritik değerler %1 ve %5 için sırası ile  0.739 ve 0.463
b Kritik değerler %1 ve %5 için sırası ile 0.216 ve 0.146

* ve ** serilerin sırası ile %1 ve %5 düzeylerinde durağan olduğunu göstermektedir.

Yalnızca sabit içeren KPSS durağanlık testi sonuçlarına göre, fiyatlar genel düzeyi ve
döviz kuru değişkenleri düzey durağan I(0) iken, ithalat ve ihracat değişkenlerinin birinci
fark durağan I(1), hem sabit hem de trend içeren KPSS birim kök testi sonuçlarına göre ise ,
döviz kuru değişkeni düzey durağan I(0) iken, fiyatlar genel düzeyi, ithalat ve ihracat değişkenlerinin birinci fark durağan I(1) olduğu saptanmıştır.
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3.2.4. Zivot-Andrews (ZA) Testi

Yapısal kırılmaları dikkate alan bir birim kök testi olan Perron (1989) birim kök testinin temelinde yatan yapısal kırılmanın dışsal olarak bilindiği varsayımını eleştiren Zivot
ve Andrews (1992) yapısal kırılmanın içsel olarak tahmin edildiği Zivot-Andrews (ZA)
birim kök testini geliştirmişlerdir. Zivot-Andrews (ZA) birim kök testinde 9,10 ve 11 numaralı denklemler ile ifade edilen modeller kullanılmaktadır.
(Model A) (9)

(Model B) (10)

(Model C) (11)

,

Burada,

olmak üzere zamanı,

kırılma zamanını göstermektedir.

iken sıfır, aksi halde bir değerini alan ve sabit terimdeki yapısal değişimi gösteren,

ise
iken
, aksi halde bir değerini alan ve trendde ortaya çıkan yapısal değişimi gösteren kukla değişkenlerdir.

Zivot-Andrews birim kök testinde, her bir yapısal kırılma noktasının tespit edilmesi amacıyla her bir olası kırılma zamanı için farklı bir kukla değişken kullanılarak
olmak üzere, En Küçük Kareler yöntemi kullanılarak,
tane regresyon kurulur ve bu regresyonlar içerisinde katsayısının en küçük istatistiğine sahip olduğu regresyona ilişkin tarih uygun kırılma noktası olarak belirlenir. Uygun kırılma
noktasının belirlenmesinin ardından için hesaplanan ZA istatistiğinin mutlak değerinin
kritik ZA değerinden büyük olması durumunda trend fonksiyonunda meydana gelen yapısal bir kırılma nedeni ile serinin durağan olmadığı sonucuna ulaşılır.
Çalışmada incelen değişkenler için ZA birim kök testi sonuçları izleyen Tablo 4’te sunulmuştur.
Değişkenler

p
dp
r
dr
m
dm
x
dx

Sabita

Sabit ve Trendb

-3.69 (1) [1853]

-3.74 (1) [1855]

-9.53* (1) [1856]

-9.63* (1) [1856]

-9.89* (1) [1870]

-10.05* (1) [1857]

-9.89* (1) [1870]

-10.05* (1) [1857]

-8.86 (1) [1872]

-

-3.20 (0) [1864]

-3.63 (2) [1876]
-4.69 (0) [1877]

-3.40 (2) [1876]
-3.40 (2) [1876]

-6.34* (0) [1877]

Tablo 4. ZA Birim Kök Testi Sonuçları
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dir.

Parantez içindeki değerler uygun gecikme sayısını göstermektedir.

Köşeli parantez içindeki değerler yapısal kırılmanın gerçekleştiği tarihi göstermektea  Kritik değerler %1 ve %5 için sırası ile  -5,34 ve -4,93
b Kritik değerler %1 ve %5 için sırası ile -5,57 ve -5,08

* ve ** serilerin sırası ile %1 ve %5 düzeylerinde dur ağan olduğunu göstermektedir.
Model A çerçevesindeki ZA birim kök testi sonuçlarına göre, ihracat ,fiyatlar genel düzeyi, döviz kuru ve ithalat değişkenlerinin birinci fark durağan I(1), model C çerçevesindeki ZA birim kök testi sonuçlarına göre ise , ihracat değişkeni düzey durağan I(0) iken,
fiyatlar genel düzeyi, döviz kuru ve değişkenlerinin birinci fark durağan I(1) olduğu görülmektedir.

3.2.5. Lee-Strazizich (LS) Testi

Lee ve Strazizich (2003 , 2004) Zivot ve Andrews (1992) testini tek kırılmalı olması
nedeni ile birden çok kırılmanın olduğu durumlarda sahte reddetme sorununa yol açabileceği ve ADF tipi testler olan   hem Zivot-Andrews (1992) hem de   iki kırılmaya izin
vermesine karşın Lumsdaine ve Papell (1997)  birim kök testlerini ise ilgili testlere ilişkin
kritik değerler hesaplanırken sıfır hipotezinde kırılmaya yer vermemeleri nedeni ile eleştirerek söz konusu birim kök testlerine alternatif olarak  hem sıfır hem de alternatif hipotezlerde yapısal kırılmalara izin veren ve Schmidt ve Phillips (1992) tarafından geliştirilen
Lagrange Çarpanları birim kök testine dayanan LS birim kök testini geliştirmişlerdir. LS
birim kök testinin dayandığı veri yaratma süreci aşağıda yer alan denklemde sunulmuştur.
(12)

,

burada dışsal değişkenler vektörünü gösterirken diğer değişken ve parametreler
çalışmanın önceki bölümlerinde ifade edilen anlamlarında kullanılmışlardır. İki kırılmalı
LS testinde Model A için
] model C için ise
]  
biçimindedir. Model A ve Model C’de
, düzeyde kırılmalara izin veren kukla değişkeni
göstermektedir.
kukla değişkeni i=1,2 iken ve
iki yapısala kırılmaya ait tarihleri
göstermek üzere  

C’de

iken bir, diğer durumlarda sıfır değerini almaktadır. Model

, eğimde kırılmalara izin veren kukla değişkeni göstermektedir.

iki yapısala kırılmaya ait tarihleri göstermek üzere  
keni i=1,2 iken ve
, diğer durumlarda sıfır değerini almaktadır.

kukla değiş-

iken

Çalışmada incelenen değişkenler için LS birim kök testi sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur:
Değişkenler

Model Aa

Model Cb

p

-1.66 (6) [1854,1891]

-5.49 (6) [1847,1873]

dp
r
dr
m
dm
x
dx

-4.05** (2) [1858,1860]

-9.82* (1) [1856,1863]

-3.89** (8) [1844,1846]

-28.46*(4) [1837,1843]

-2.64 (9) [1856,1894]

-4.25(9) [1864,1896]

-

-

-4.23* (2) [1875,1902]

-10.35* (1) [1857,1864]

-9.02* (1) [1873.1879]

-10.86* (0) [1843,1851]

-2.28 (10) [1856,1882]

-5.25 (6) [1868,1886]

Tablo 5. LS Birim Kök Testi Sonuçları
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Parantez içindeki değerler Barlett uygun gecikme sayısını göstermektedir.

Köşeli parantez içindeki değerler yapısal kırılmaların gerçekleştiği tarihleri göstermektedir.
a Kritik değerler %1 ve %5 için sırası ile -4.07 ve -3.56
b Kritik değerler %1 ve %5 için sırası ile -7.19 ve -6.31

* ve ** serilerin sırası ile %1 ve %5 düzeylerinde durağan olduğunu göstermektedir.
LS birim kök testi model A sonuçlarına göre, döviz kuru değişkeni düzey durağan I(0)
iken ,fiyatlar genel düzeyi, ihracat ve ithalat değişkenlerinin birinci fark durağan I(1), LS
birim kök testi Model C modeli sonuçlarına göre de , döviz kuru değişkeni düzey durağan
I(0) iken ,fiyatlar genel düzeyi, ihracat ve ithalat değişkenlerinin birinci fark durağan I(1)
olduğu bulgularına ulaşılmıştır.

Birim kök testi sonuçları toplu olarak değerlendirildiğinde hiçbir değişkenin ikinci fark durağan I(2) olmadığı ve ZA testi model A sonuçları dışındaki tüm testlere göre
değişkenlerin farklı derecelerden durağan olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Bu çerçevede,
incelenen değişkenler farklı dereceden durağan olduklarından ilgili değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkilerinin incelenmesinde, değişkenlerinin aynı durağanlık derecelerine
sahip olmaları gerektiği varsayımına dayanan vektör ardışık bağlanım (VAR) modelinin
ya da artık tabanlı Engle-Granger, Johansen-Juselius ve Gregory-Hansen eş bütünleşme
testlerinin kullanılması sapmalı sonuçlara yol açacağından mümkün değildir. Bu çerçevede, düzey durağan [I(0)] değişkenler ile birinci farkında durağan [I(0)] değişkenler arasındaki ilişkilerin eş bütünleşme yöntemi ile araştırılmasına olanak sağlayan, Pesaran ve
Pesaran (1997) , Pesaran ve Smith (1998), Pesaran ve Shin (1999) ve Pesaran ve diğerleri (2001) tarafından geliştirilen eş bütünleşme yöntemine ARDL yaklaşımı, çalışmaya
konu olan değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkilerin araştırılması için en uygun yaklaşım olduğundan fiyatlar genel düzeyi, ihracat, ithalat ve döviz kuru değişkenleri
arasındaki kısa ve uzun dönemli dinamik ilişkiler sözü edilen ARDL sınır testi yöntemi
kullanılarak incelenmiştir. ARDL sınır testinin uygulama aşamaları ve bu çerçevede elde
edilen uygulama sonuçları çalışmanın izleyen bölümünde sunulmuştur.

3.3. ARDL Sınır Testi

3.3.1. Modelin ARDL Biçiminin Oluşturulması
Çalışmaya konu olan değişkenler arasında uzun dönemde bir eş bütünleşme ilişkisi
bulunup bulunmadığının sınanması için öncelikle çalışmanın önceki kısımlarında yer alan
2 numaralı denklemin ARDL biçimi oluşturulmalıdır. Bu kapsamda 2 numaralı denklem
için oluşturulan trendsiz ve trendli ARDL modelleri 13 ve 14 numaralı denklemlerde sunulmuştur.
(13)

(14)
Burada, sabit terimi,
ve ilgili değişkenlere ilişkin parametreleri, j=1, 2, ..., n
olmak üzere ve
maksimum uygun gecikme sayılarını ve ve sırası ile LS birim kök
testi Model C tarafından belirlenen yapısal kırılma yılları olan 1854 ve 1891 yıllarına ilişkin kukla değişkenleri gösterirken diğer değişkenler çalışmada daha önceki bölümlerde
açıklanan anlamlarında kullanılmıştır.
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3.3.2. Uygun Gecikme Yapısına Sahip ARDL Modelinin Belirlenmesi Ve Tahmini

Pesaran ve diğerleri (2001) tarafından belirtildiği gibi değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisi bulunup bulunmadığının araştırılmasında kullanılacak uygun gecikme
yapısına sahip ARDL modelinin belirlenmesi için, en yüksek gecikme uzunluğu 13 ve 14
numaralı denklemler ile ifade edilen eşitlikler için sırası ile
ve
, açıklayıcı değişken sayısı ise (k) olmak üzere 13 ve 14 numaralı eşitlikler için sırası ile
ve
ARDL modeli OLS yöntemi ile tahmin edilir ve tahmin edilen modeller AIC,SIC,HQ ve Düzeltilmiş kriterleri çerçevesinde karşılaştırılarak, mutlak değer anlamında
en yüksek değere sahip olan model ilgili kriter bağlamında uygun gecikme uzunluğuna
sahip ARDL modeli olarak belirlenerek  ilgili modelin parametreleri tahmin edilir.

Pesaran ve diğerleri (2001), ilgili kriter çerçevesinde uygun model olarak seçilen model(ler)in ardışık bağlanım, değişen varyanslılık, model kurma hatası ve normallik bağlamında tanısal denetim testlerine tabi tutularak model(ler)in geçerliliğinin sınanmasının
yanı sıra yine ilgili model(ler)in parametrelerinin CUSUM ve CUSUMSQ testleri ile istikrarlı olup olmadıklarının sınanması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Bu bağlamda uygun gecikme yapısına sahip ARDL modelleri AIC, SIC, HQ ve düzeltilmiş
kriterleri çerçevesinde belirlenerek tahmin edilmiştir. Uygun gecikme yapısına
sahip her bir ARDL modeli, ilgili modelde normallik varsayımının sağlanıp sağlanmadığının  sınanması için Jarque-Bera testi (ilgili test istatistiği
ile ifade edilmiştir) , ardışık
bağlanım sorunu bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacı ile   Breusch-Godfrey LM
testi (ilgili test istatistiği 1 gecikme için
4 gecikme için
ile ifade edilmiştir),
değişen varyans sorunu bulunup bulunmadığının sınanması amacı ile ARCH testi (ilgili
test istatistiği
ile ifade edilmiştir), ve model belirleme hatası bulunup bulunmadığının test edilmesi amacı ile Ramsey RESET testi (ilgili test istatistiği
ile ifade edilmiştir) ile tanısal denetim testlerine tabi tutulmuştur. Ayrıca, her bir model, ilgili modelin parametrelerinin inceleme döneminde yapısal olarak istikrarlı olup olmadığının sınanması
amacı ile CUSUM ve CUSUMSQ testleri ile sınamaya tabi tutulmuştur.  Bu çerçevede, AIC,
SIC, HQ ve düzeltilmiş
kriterleri çerçevesinde tahmin edilen uygun gecikme yapısına
sahip ARDL modelleri ve ilgili modellere ilişkin tanısal denetim test sonuçları trend değişkeninin yer almadığı 13 numaralı denklem için Tablo 6 ve trend değişkenin yer aldığı 14
numaralı denklem için Tablo 7’de sunulmuştur.
Kriter

Uygun
ARDL
Modeli

AIC

ARDL
(1, 0, 2, 4)

R2

ARDL
(1, 3, 3, 4)  

SIC-HQ

ARDL
(1, 0,1, 4)

2.39
(0.30)

6.23**
(0.04)
0.64
(0.72)

1.00
(0.31)

0.70
(0.40)

0.51
(0.47)

2.39
(0.66)

8.03***
(0.09)

3.43
(0.48)

6.22
(0.18)

2.62
(0.62)

6.01
(0.19)

0.01      
(0.90)

0.00
(0.98)

0.68
(0.40)

CUSUMa

CUSUMSQa

Pozitif

Pozitif

Negatif
Pozitif

Negatif
Pozitif

Tablo 6. Trendsiz p|x, m, r için Uygun Gecikme Yapısına Sahip ARDL Modelleri ve Tanısal
Denetim Sonuçları

Parantez içindeki değerler olasılık (p) değerlerini göstermektedir.

* ve ** ilgili modelde sırası ile %1 ve %5 anlam düzeyinde ilgili teste ilişkin sorun bulunduğunu göstermektedir.

İlgili test için pozitif ibaresi modelin parametrelerin istikrarlı, negatif ibaresi ise modelin
parametrelerinin istikrarsız olduğunu göstermektedir.
a

Kriter
AIC,HQ,R2
SIC

Uygun
ARDL
Modeli
ARDL
(1, 0,1, 4)
ARDL
(1, 0,1, 2)
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CUSUMa CUSUMSQa
6.27**
(0.04)
7.87**
(0.01)

0.22 (0.63)

0.03 (0.84)

3.43
(0.48)
2.92
(0.57)

5.30
(0.25)
3.71
(0.44)

0.09
(0.66)
0.11
(0.73)

Pozitif

Pozitif

Negatif

Negatif

Tablo 7. Trendli p|x, m, r için Uygun Gecikme Yapısına Sahip ARDL Modelleri ve Tanısal Denetim Sonuçları

Parantez içindeki değerler olasılık (p) değerlerini göstermektedir.

* ve ** ilgili modelde sırası ile %1 ve %5 anlam düzeyinde ilgili teste ilişkin sorun
bulunduğunu göstermektedir.

İlgili test için pozitif ibaresi modelin parametrelerin istikrarlı, negatif ibaresi ise modelin
parametrelerinin istikrarsız olduğunu göstermektedir.
a

Tablo 6 ve Tablo 7’de yer alan sonuçlar incelendiğinde, trend değişkenin yer almadığı
modellerden,  AIC kriterine göre belirlenen ARDL (1,0,2,4) modelinin değişen varyans, SIC
ve HQ kriterlerine göre belirlenen ARDL (1,0,1,4) modelinin normallik ve parametre istikrarı,  trend değişkeninin yer aldığı modellerden ise, AIC, HQ ve düzeltilmiş
kriterlerine göre belirlenen ARDL (1,0,1,4) modeli ile SIC kriterine göre belirlenen ARDL(1,0,1,2)
modelinin normallik ve parametre istikrarı  testlerinde başarısız olduğu görülmektedir.
İlgili modeller tanısal denetim testlerinde başarısız olduklarından çalışmanın ilerleyen
bölümünde tahmin amacı ile kullanılmamışlardır.

Tablo 6 ve Tablo 7’de yer alan sonuçlar çerçevesinde tüm tanısal denetim testlerini
başarı ile geçen tek model trend değişkenin yer almadığı ve düzeltilmiş
kriterine göre
belirlenen ARDL(1,3,3,4) modelidir. Bu çerçevede, ARDL(1,3,3,4) modeline ilişkin tahmin
sonuçları, önemli istatistikler ve tanısal denetim sonuçları Tablo 8’de sunulmuştur.
Değişken
LNP(-1)*

Katsayı

Standart Hata

t-istatistiği

Olasılık Değeri

0.789

0.057

13.793

0.000

0.053

0.097

0.544

0.588
0.060

LNX**

-0.203

LNX(-2)

0.011

LNX(-1)

0.084

0.097

-2.408
0.118

LNX(-3)

-0.156

0.082

-1.916

LNM(-1)**

0.257

0.070

3.653

LNM

0.072

0.061

0.242
0.121

-0.110

0.070

-1.572

LNER*

-0.845

0.279

-3.031

LNER(-2)*

-1.826

0.348

-5.247

LNER(-1)*
LNER(-3)

LNER(-4)*

0.116

2.202

-0.218
0.737

0.066

0.325

0.342
0.248

0.906

1.180

LNM(-2)

LNM(-3)***

0.019

1.764

0.001
0.083
0.004

6.765

0.000

-0.637

0.527

2.970

0.000

0.004
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@
YEAR=1854
@
YEAR=1891
C*

R-kare

Düzeltilmiş
R-kare
Regresyon
Standart
Hatası
Artık Kareler
Toplamı
Logaritmik
Olabilirlik
F-istatistiği

Olasılık(Fistatistiği)
Test Türü

0.017

0.028

0.069

0.069

0.410

0.807

0.683

0.199

Önemli İstatistikler

0.9152

Bağımlı Değişken Ortalaması

0.0749

Akaike Bilgi Kriteri

-2.1600

Hannan-Quinn Kriteri

-1.9570

0.8937

0.3532

103.3995
42.4931
0.0000

Katsayı

0.64 (0.72)
0.51 (0.47)

3.43 (0.48)

0.069

0.245

2.865

0.006
1.5758

Bağımlı Değişken Standart Sapması

0.2296

Schwarz Kriteri

-1.6538

Durbin-Watson İstatistiği

2.1307

Tanısal Denetim İstatistikleri
Test Türü

Katsayı

6.22 (0.18)

0.68 (0.40)

Tablo 8. p|x, m, r  için ARDL (1,3,3,4) Modeli Tahmin Sonuçları

* , ** ve *** ilgili değişkenin sırası ile %1,%5 ve %10 düzeylerinde anlamlı olduğunu
göstermektedir.

3.3.3. Uygun Gecikme Yapısına Sahip ARDL Modelinin Kısıtsız Hata Düzeltme
Biçiminin Tahmini

Sınır testi yaklaşımında uygun ARDL modelinin belirlenmesinin ardından ilgili ARDL
modelinin kısıtsız hata düzeltme biçimi oluşturulmalıdır. Bu bağlamda, çalışma çerçevesinde 13 numaralı denklemle ifade edilen ARDL modelinin kısıtsız hata düzeltme biçimi
aşağıda yer alan denklemde sunulmuştur.

(15)
burada i=1,2,…,n olmak üzere =
, ARDL modeli için belirlenen uygun gecikme
sayılarının bir eksik değerlerini göstermektedir. Diğer değişken ve parametreler çalışmanın önceki bölümlerinde açıklanan anlamlarında kullanılmışlardır. ARDL(1,3,3,4) modeli
için 15 numaralı denklemle ifade edilen kısıtsız hata düzeltme biçimine ilişkin tahmin
sonuçları, önemli istatistikler ve tanısal denetim test sonuçları Tablo 9’da sunulmuştur.

Değişken

Katsayı

Standart
Hata

C*

0.199

0.078

-0.295

0.100

LNP(-1)*

-0.211

LNM(-1)*

0.335

LNX(-1)*

LNER(-1)
D(LNX)**

-0.203

D(LNX(-2))***

0.156

D(LNX(-1))
D(LNM)

D(LNER)*

-0.845

D(LNER(-2))***
@YEAR=1854

D(LNER(-1))*

D(LNER(-3))**
@YEAR=1891

R-kare

Düzeltilmiş R-kare

Regresyon Standart
Hatası

Artık Kareler Toplamı
Logaritmik Olabilirlik
Olasılık(F-istatistiği)
Test Türü

Olasılık
Değeri

2.543

0.014

0.064

-3.274

0.002

0.107

3.136

0.003

-2.951
0.288

0.095

-2.137

0.092

1.701

0.102

0.072

-0.006

t-istatistiği

0.175

0.145

D(LNM(-1))
D(LNM(-2))

F-istatistiği

0.050
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0.068

1.416
1.047

0.004
0.775
0.037
0.162
0.094
0.299

0.088

-0.070

0.314

-2.689

-0.519

0.280

-1.857

0.068

0.017

0.078

0.218

0.829

-0.116

0.074

1.307

0.289

-0.737
0.028

0.280

Önemli İstatistikler
0.9152

0.8937

0.0749
0.3532

0.078

-1.565
4.523

-2.636
0.364

Bağımlı Değişken Ortalaması

Bağımlı Değişken Standart
Sapması

Akaike Bilgi Kriteri
Schwarz Kriteri

103.3995 Hannan-Quinn Kriteri
42.4931
0.0000

Durbin-Watson İstatistiği

0.944
0.123

0.009

0.000

0.011
0.717

1.5758

0.2296

-2.1600
-1.6538
-1.9570
2.1307

Tanısal Denetim İstatistikleri
Katsayı
0.64
(0.72)
0.51
(0.47)

3.43
(0.48)

Test Türü

Katsayı
6.22
(0.18)

0.68
(0.40)

Tablo 9. p|x, m, r için ARDL (1,3,3,4) Modeline Dayalı Kısıtsız Hata Düzeltme Modeli Tahmin
Sonuçları

* , ** ve *** ilgili değişkenin sırası ile %1,%5 ve %10 düzeylerinde anlamlı olduğunu
göstermektedir.
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Tablo 9’da yer alan sonuçlar çerçevesinde, ARDL (1,3,3,4) modeline dayalı kısıtsız hata
düzeltme modeli tüm tanısal denetim testlerinden başarı ile geçtiği görülmektedir.

3.3.4. Uygun Gecikme Yapısına Sahip ARDL Modelinin Kısıtsız Hata DüzeltmeBiçiminin Tahmini
ARDL (1,3,3,4) modeline dayalı kısıtsız hata düzeltme modeli tüm tanısal denetim
testlerinden başarı ile geçtiğinden değişkenler arasında uzun dönemli bir denge ilişkisi
bulunup bulunmadığı sınır testi yaklaşımı ile sınanarak ilgili sınama sonucu Tablo 10’da
sunulmuştur.
F(p|x,m,r)

90.0%
k
3

I(0)

2.711

I(1)

3.800

Alt ve Üst Sınır Kritik F Değerleri
95.0%

I(0)

3.219

I(1)

4.378

97,5%

I(0)

3.727

I(1)

4.898

4.398**
99.0%

I(0)

4.385

I(1)

5.615

Tablo 10. p|x, m, r için ARDL (1,3,3,4) Modeline Dayalı Kısıtsız Hata Düzeltme Modeli Sınır
Testi Sonuçları

Kritik değerler Peseran ve Peseran (2009)’dan alınmıştır.

Tablo 10’da yer alan sonuçlara göre, hesaplanan F değeri; F(p|x,m,r)= 4.398, %5 anlam düzeyinde kritik üst sınır değeri olan 4,378’den büyük olduğundan değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  Bu kapsamda, ihracat, ithalat
ve döviz kuru değişkenlerinin birlikte uzun dönemde fiyatlar genel düzeyinin belirleyici
değişkenleri olduğu saptanmıştır.

3.3.5. Uzun Dönem Katsayıların Tahmini

Değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisi bulunduğunun tespit edilmesinin ardından, kısıtsız
hata düzeltme modeli kullanılarak her bir bağımsız değişkenin bir gecikmeli düzey değerinin 15 numaralı denklemde i=1,2,3 olmak üzere
biçiminde ifade edilen katsayısı, bağımlı değişkenin bir
gecikmeli düzey değerinin 15 numaralı denklemde   ile ifade edilen katsayısına bölünerek normalleştirme işlemi yapılırak ilgili bağımsız değişken için uzun dönem katsayıları elde edilmelidir  Bu çerçevede, ARDL (1,3,3,4) modeline dayalı olarak tahmin edilen kısıtsız hata düzeltme modeli sonuçları
çerçevesinde hesaplanan uzun dönem katsayıları Tablo 11’de sunulmuştur.
Değişken

Katsayı

Standart Hata

t-istatistiği

Olasılık Değeri

x*

-1.399

0.461

-3.032

0.0035

r

0.238

0.710

0.336

0.7382

m*

1.586

0.460

3.448

0.0010

Tablo 11. p|x, m, r için ARDL (1,3,3,4) Modeline Dayalı Kısıtsız Hata Düzeltme Modelinden
Elde Edilen Uzun Dönem Katsayıları

. *,** ve *** ilgili değişkenin sırası ile %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlı olduğunu
göstermektedir.

Tablo 11’de yer alan sonuçlara göre uzun dönemde ihracat ile fiyatlar genel düzeyi
arasında negatif bir ilişki vardır. Bu çerçevede, uzun dönemde ihracatta meydana gelen
%1’lik bir değişimin fiyatlar genel düzeyini ters yönde %1,399 oranında değiştirmektedir.
Tablo 11’de yer alan sonuçlar çerçevesinde, uzun dönemde ithalat ile enflasyon arasında
pozitif bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, uzun dönemde ithalatta meydana gelen %1’lik bir değişimin fiyatlar genel düzeyinde aynı yönde %1.586 oranında bir
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değişime yol açtığı tahmin edilmiştir. Tablo 11’e göre her ne kadar uzun dönemde, döviz
kuru ile fiyatlar genel düzeyi arasında pozitif bir ilişki bulunduğu tespit edilse de ilgili
değişkene ilişkin katsayı istatistiki olarak anlamlı değildir.

3.3.6. Değişkenler Arasındaki Kısa Dönem İlişkilerin Belirlenmesi

Değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisi bulunduğuna karar verilen model için
uzun dönem katsayıları hesaplandıktan ve bu katsayılar çerçevesinde hata düzeltme terimi
serisi elde edildikten sonra, değişkenler arası kısa dönem ilişkilerin araştırılması için 15 numaralı denklem ile ifade edilen modelde değişkenlerin bir gecikmeli düzey değerlerinin yerine
hata düzeltme terimi serisi kullanılarak kısa dönem hata düzeltme modeli tahmin edilmelidir.
15 numaralı denklem için kurulan kısa dönem hata düzeltme modeli 16 numaralı denklem ile
gösterilmiştir.

(16)
ARDL(1,3,3,4,) modeline dayalı kısıtsız hata düzeltme modelinden elde edilen kısa dönem hata düzeltme modeli tahmin sonuçları, önemli istatistikler ve tanısal denetim testleri  Tablo 12’de sunulmuştur.
Değişken

Katsayı

Standart
Hata

t-istatistiği

Olasılık Değeri

C*

0.199

0.046

4.344

0.000

D(LNX)**

-0.203

D(LNX(-2))***

0.156

D(LNX(-1))
D(LNM)

D(LNM(-1))

D(LNM(-2))***
D(LNER)*

D(LNER(-1))*

D(LNER(-2))**
D(LNER(-3))*

@YEAR=1854
@YEAR=1891
ect(-1)*

0.145

0.072

-0.006

-0.116

0.088

-2.305

0.025

0.087

1.801

0.077

0.093

0.063

0.077

1.558

1.130

-0.080

0.124

0.263

0.937

0.068

-1.713

0.092

1.307

0.269

4.861

0.000

-0.737

0.262

-2.811

0.007

-0.845
-0.519

0.256

0.258

0.017

0.075

-0.211

0.049

0.028

0.076

Önemli İstatistikler

-3.301
-2.010
0.226
0.373

-4.293

0.002

0.049

0.822
0.710

0.000

R-kare

0.9152

Bağımlı Değişken Ortalaması

1.5758

Regresyon Standart
Hatası

0.0749

Akaike Bilgi Kriteri

-2.1600

Hannan-Quinn Kriteri

-1.9570

Düzeltilmiş R-kare

Artık Kareler Toplamı
Logaritmik Olabilirlik
F-istatistiği

0.8937
0.3532

103.3995
42.4931

Bağımlı Değişken Standart Sapması
Schwarz Kriteri

Durbin-Watson İstatistiği

0.2296

-1.6538
2.1307
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Olasılık(F-istatistiği)

0.0000

Test Türü

Katsayı

Tanısal Denetim İstatistikleri
Test Türü

0.64 (0.72)

Katsayı

6.22 (0.18)

0.51 (0.47)

0.68 (0.40)

3.43 (0.48)

Tablo 12. p|x, m, r için ARDL (1,3,3,4) Modeline Dayalı Kısıtsız Hata Düzeltme Modelinden
Elde Edilen Kısa Dönem Hata Düzeltme Modeli

. *,** ve *** ilgili değişkenin sırası ile %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlı olduğunu
göstermektedir.

Kısa dönem hata düzeltme modeli sonuçlarına göre, kısa dönemde fiyatlar genel düzeyi
ile ihracattaki değişimin iki gecikmeli değeri ve kurdaki değişimin bir gecikmeli değeri arasında pozitif ve fiyatlar genel düzeyi ile ihracattaki değişimin düzey değeri, ithalattaki değişimin
iki dönem gecikmeli değeri, kurdaki değişimin düzey, iki ve üç gecikmeli değerleri arasında
negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Modelin yeniden dengeye gelme hızını ifade eden hata düzeltme terimi (ecm (-1)) katsayısının değeri -0.211 olarak hesaplanmıştır; ilgili katsayı beklendiği gibi negatif işaretli
ve istatistiki olarak anlamlıdır. Hata düzeltme terimi katsayısı değerinin sıfıra yakın olması kısa dönemde dengeden bir sapma olması durumunda uzun dönemde modelin yeniden
dengeye gelme hızının düşük olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda modelde kısa dönemde ortaya çıkan dengesizliklerin %21,1’i bir yıl içerisinde giderilmektedir.

3.3.7. Model Parametrelerinin İstikrarlılığın Sınanması

Eş bütünleşmeye ARDL yaklaşımında son olarak tanısal denetim testlerinden başarı
ile geçen modelin katsayıların istikrarlı olup olmadıkları, CUSUM ve CUSUMSQ testleri ile
sınanmalıdır. ARDL (1,3,3,4) modeline ilişkin CUSUM ve CUSUMSQ test sonuçları Şekil
1’de sunulmuştur.
15

1.4
1.2

10

1.0
5

0.8
0.6

0

0.4
-5

0.2
0.0

-10

-0.2
-15
92

94

96

98

00
CUSUM

02

04

06

5% Significance

08

10

12

-0.4
92

94

96

98

00

02

CUSUM of Squares

04

06

08

10

12

5% Significance

Şekil 1. p|x,m, r ARDL (1,3,3,4) Modeli için CUSUM ve CUSUMSQ Sınama Sonuçları

Şekil 1 incelendiğinde, CUSUM ve CUSUMSQ istatistiklerinin grafiklerinin, %5 anlam
düzeyi için kritik sınırları gösteren çizgiler arasında kaldığı görülmektedir. Bu bağlamda,
ARDL (1,3,3,4) modelinden elde edilen katsayıların istikrarlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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3.4. Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi

Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerinin araştırılmasında kullanılabilecek yöntemlerin başında geleneksel Granger(1969) nedensellik testi gelmektedir. Ancak, geleneksel Granger(1969) nedensellik testi uygulanırken serilerin durağan olmamaları durumunda ilgili seriler
durağanlaştırılarak analize dahil edilmekte bu durum ise ilgili serilerde bilgi kaybının meydana
gelmesine yol açmaktadır. Toda ve Yamamoto (1995), geleneksel Granger(1969) nedensellik
testinin bu özelliğini eleştirmiş ve ayrıca geleneksel Granger(1969) nedensellik testi için kullanılan F istatistiğinin, serilerin farklı derecelerden durağan olmaları ya da eş bütünleşik olmaları
durumunda, standart dağılıma sahip olmaması nedeni ile söz konusu durumlarda geleneksel
Granger(1969) nedensellik testi sonuçlarının tutarlı ve anlamlı olmadığını ileri sürmüşlerdir.
Granger(1969) nedensellik testine Toda-Yamamoto yaklaşımında durağan olmayan
değişkenlerin düzey değerlerinin analize dahil edilebilmesi geleneksel Granger (1969)
nedensellik testinde ortaya çıkan bilgi kaybını önlemektedir. Ayrıca, Toda-Yamamoto yaklaşımında değişkenlerin farklı dereceden durağan olmaları ya da eş bütünleşik olmaları
durumlarında dahi test sonuçları istatistiksel olarak tutarlı olmaktadır. Söz konusu üstünlükleri nedeni ile çalışmada değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerinin araştırılması
amacı ile geleneksel Granger(1969) nedensellik testi yerine Granger nedensellik testinin
Toda- Yamamoto biçimi kullanılmıştır.

Toda ve Yamamoto (1995) yaklaşımında öncelikle birim kök testleri ile serilerin durağanlık dereceleri incelenerek, en yüksek dereceden durağan serinin durağanlık derecesi
maksimum bütünleşme derecesi
olarak belirlenir. Bu kapsamda çalışmanın önceki
bölümlerinde LS birim kök testi Model C modeli sonuçlarına göre , döviz kuru değişkeni
düzey durağan I(0) iken ,fiyatlar genel düzeyi, ihracat ve ithalat değişkenlerinin birinci
fark durağan I(1) olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Bu nedenle, çalışma kapsamında değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerinin araştırılmasında kullanılacak olan Granger(1969) nedensellik testinin Toda- Yamamoto (1995) biçimi için maksimum bütünleşme derecesi
olarak belirlenmiştir.

Granger(1969) nedensellik testinin Toda-Yamamoto (1995) biçimi uygulanırken maksimum bütünleşme derecesi belirlendikten sonra kısıtsız vektör ardışık bağlanım (VAR)
modeli kurularak uygun gecikme uzunluğu ( ) AIC,SIC,HQ gibi kriterler çerçevesinde belirlenir. Bu çerçevede, tahmin edilen kısıtsız VAR modeli için uygun gecikme sayısının belirlenmesinde kullanılan veriler tablo 13’te sunulmuştur.
Gecikme

LogL

LR

FPE

AIC

SIC

HQ

0

229.606

NA

3.10e-08

-5.9370

-5.814339

-5.888

2

470.381

10.203

1.28e-10

-11.4311

1.06e-10

1

464.594

439.056

3

485.765

25.504

1.31e-10

5

562.838

75.650

4.20e-11

7

598.510

4
6
8

510.570

38.514

9.76e-11

-11.700

-11.08650*

-11.415

-9.820143

-10.32704

-10.990

-11.6466

-9.561195

-10.813

-9.650667

-12.601

583.262

  27.41159*

  3.90e-11*

-12.7174

616.873

20.780

4.32e-11

-12.75982*

18.859

4.23e-11

-11.455

-12.698

-10.778

-10.02492

-11.57147*

-9.140183

-11.276

-8.711707

Tablo 9. Uygun Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi

-11.492

-11.142
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* ilgili kriter tarafından seçilen optimum gecikme uzunluğunu göstermektedir.

Tablo 13’te , LR;  ardışık modifiye edilmiş LR test istatistiğini, FPE; nihai tahminleme
hatasını, H-Q;  Hannan Quinn bilgi kriterini göstermektedir. AIC ve SIC çalışmanın önceki
bölümlerinde ifade edilen anlamlarından kullanılmışlardır. Tablo 13’te yer alan sonuçlar
incelendiğinde uygun gecikme uzunluğu SIC için 1, HQ için 5, FPE için 6 ve AIC için 8
olarak belirlenmiş, gecikme uzunluğunun seçilmesinde AIC kriteri esas alınarak uygun
gecikme uzunluğu
olarak belirlenmiştir.

Granger (1969) nedensellik testinin Toda- Yamamoto (1995) biçimi için uygun gecikme uzunluğu belirlenirken dikkat edilmesi gereken bir başka önemli nokta ise ilgili
uygun gecikme uzunluğu için tahmin edilen kısıtsız VAR modelinin ardışık bağlanım ve
değişen varyans sorunları içermemesidir. Bu bağlamda, ilgili modelde ardışık bağlanım
sorununun bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacı ile LM ardışık bağlanım testi ve
değişen varyans sorunu bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacı ile White değişen
varyans testi kullanılmış ve ilgili testlere ilişkin bulgular sırası ile Tablo 14 ve Tablo 15’te
sunulmuştur.
Gecikme

LM

Pr.

1

24.531

0.079***

3

28.131

0.031**

35.246

0.004*

2
4
5

6

7
8

41.936
20.899
30.117

26.243

21.585

0.000*
0.184

0.018**

0.051***
0.158

Tablo 14. LM Ardışık Bağlanım Test Sonuçları

. *,** ve *** ilgili gecikme uzunluğu için sırası ile %1, %5 ve %10 düzeyinde ardışık bağlanım sorunu bulunduğunu göstermektedir.
Gecikme
8

Pr.
664.302

0.106

Tablo 15. White Değişen Varyans Test Sonuçları

Tablo 14’te yer alan LM ardışık bağlanım test sonuçlarına göre
gecikme uzunluğu
için modelde ardışık bağlanım sorunu olmadığını ifade eden sıfır hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 15’te yer alan White değişen varyans test sonuçlarına göre
gecikme uzunluğu
için modelde değişen varyans sorunu olmadığını ifade eden sıfır hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 14 ve Tablo 15’te yer alan sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde ilgili VAR modelinde ardışık bağlanım ve değişen varyans sorunları bulunmadığı tespit edildiğinden modelin sonuçlarının tutarlı olduğu tespit edilmiştir.

Granger (1969) nedensellik testine Toda-Yamamoto (1995) yaklaşımında maksimum
bütünleşme derecesi ve uygun gecikme uzunluğu belirlendikten ve kısıtsız VAR modelinin ardışık bağlanım ve değişen varyans sorunlarına sahip olmadığı saptandıktan sonra,
maksimum bütünleşme derecesi
, uygun gecikme uzunluğuna ( eklenerek tah-
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minlenecek olan VAR modelinin   uygun gecikme uzunluğu (
olarak belirlenir .
Bu bağlamda çalışma kapsamında tahmin edilecek olan VAR modeli için uygun gecikme
uzunluğu  
olarak belirlenmiştir.

Granger (1969) nedensellik testinin Toda-Yamamoto (1995) biçiminde uygun gecikme sayısı belirlenen VAR modeli denklemlerinin çalışmaya uyarlanmış biçimleri   , aşağıdaki biçimde kurularak ilgili VAR modeli tahmin edilmiştir.
(17)

(18)

(19)

(20)
İlgili VAR modelinin tahmin edilmesinin ardından her bir denklem için ilgili bağımsız
değişkenin bağımlı değişkenin Granger anlamında nedeni olmadığı biçimindeki boş hipotez, ilgili bağımsız değişkenin bağımlı değişkenin Granger anlamında nedeni olduğunu
ifade alternatif hipotez karşısında asimptotik olarak dağılmış modifiye edilmiş Wald Testi
(MWALD) ile sınanır. (Toda H.Y. ve Yamamoto T;1995:230)
Yukarıda yer alan ve 17,18,19 ve 20 numaralı denklemler ile ifade edilen VAR modeline dayalı olarak Granger (1969) nedensellik analizinin Toda-Yamamoto (1995) biçimine
ilişkin elde edilen bulgular Tablo 16’da sunulmuştur.
Bağımsız Değişken

Bağımlı Değişken

s.d=8

p
x
m
r

p

n/a

7.23

12.40
31.35

x
Pr

m
Pr

r
Pr

n/a

8.07

0.43

7.43

0.50

8.01

0.14

4.72

0.79

n/a

n/a

5.51

0.52

0.01*

n/a

11.49

n/a

0.18

7.18
5.10

0.52
0.75

2.81
n/a

Pr

0.44

0.95

0.71
n/a

Tablo 16. Granger (1969) Nedensellik Testine Toda-Yamamoto (1995) Yaklaşımı Bulguları

. *,** ve *** ilgili ilgili bağımsız değişkenin sırası ile %1, %5 ve %10 düzeyinde ilgili
bağımlı değişkenin Granger anlamında nedeni olduğunu göstermektedir.

Tablo 16’da yer alan bulgular çerçevesinde kısa dönemde yalnızca döviz kuru değişkeninden fiyatlar genel düzeyi değişkenine doğru Granger anlamında tek yönlü nedensellik
ilişkisi bulunduğu tespit edilmiştir.
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4. SONUÇ

1830-1913 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak Osmanlı İmparatorluğu’nda dış ticaret, döviz kuru ve enflasyon değişkenleri arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkilerinin
incelendiği çalışmada, birim kök sınamaları ilgili değişkenlerin farklı durağanlık derecelerine sahip olduğunu gösterdiğinden araştırmaya konu olan değişkenler arasındaki uzun
dönem denge ilişkisi ARDL sınır testi yöntemi ile incelenmiştir.

ARDL sınır testi sonuçları ihracat, ithalat ve döviz kuru değişkenlerinin uzun dönemde
fiyatlar genel düzeyinin belirleyicisi olduğunu ortaya koymuştur. Bu bağlamda ayrıca, ihracatta meydana gelen %1’lik bir artışın fiyatlar genel düzeyinde %1.399 oranında düşüşe
yol açtığı, buna karşın ithalatta meydana gelen %1’lik bir artışın ise fiyatlar genel düzeyini
%1.586 oranında artırdığı tespit edilmiştir.

Değişkenler arasındaki kısa dönem nedensellik ilişkilerinin belirlenmesi için kullanılan Granger (1969) nedensellik testisinin Toda-Yamamoto (1995) versiyonu sonuçları
ihracat ve fiyatlar genel düzeyi ile ithalat ve fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkinin kısa
dönemde var olmadığını, buna karşın, kısa dönemde döviz kurundan fiyatlar genel düzeyine doğru Granger (1969) anlamında tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunduğunu
ortaya koymuştur.

Değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkileri çerçevesindeki bulgular birlikte
değerlendirildiğinde inceleme döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda fiyatlar genel düzeyini etkilemek için uygun politika aracının döviz kuru olduğu ve ihracat ve ithalata yönelik politikaların kısa dönemde fiyatlar genel düzeyi üzerinde nedensellik anlamında bir
etkisi bulunmadığı, buna karşın uzun dönemde enflasyonu kontrol altına almak ve/veya
fiyatlar genel düzeyin düşürmek için ihracatı artırıcı ve ithalatı azaltıcı politikaların uygun
politika araçları olarak kullanılması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.   
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21. yüzyılın en önemli düşünürlerinden biri olarak kabul edilen Walter Jackson Ong,
akademik merakı ve bilgiye olan açlığı ve çalışmaya, araştırmaya adanmışlığı ile bilinmektedir. Sözlü Kültür-Yazılı Kültür teorisyeni olarak anılan Walter Ong, 30 Kasım 1912’de
Kansas City, Missouri, Amerika’da doğmuştur. Rockhurs College’de Latin Dili okuyan Ong,
1935 yılında Cizvitlere katılmış ve 1946 yılında papaz olmuştur.

Ong, Saint Louis Üniversitesi’nde Felsefe, Teoloji ve İngilizce okumuş ve aynı üniversitede İngilizce dalında mastır yapmıştır. Yeni yüksek lisans tezi danışmanı o sırada üniversitede ders vermekte olan Marshall McLuhan’dı. McLuhan, Ong’a doktora tez konusu
olarak Fransız mantık uzmanı ve eğitim reformcusu Petrus Ramus’u çalışmasını tavsiye
etmiş, Ong, bu öneriyi dikkate alarak doktorasını 1955 yılında Harvard Üniversitesi’nde
bu konu üzerine tamamlamıştır. Petrus Ramus ile ilgili çalışmasını sürdürürken bir yıl
İngiltere, üç yıl da Fransa’da yaşayan Ong, bu süreçte Avrupa’da yaklaşık yüz kütüphaneyi
dolaşarak Ramus ve takipçilerine ait dökümanları incelemiştir. Bu titiz çalışması, onun
akademik dünyada tanınmasını ve ortalamanın çok üzerinde entelektüel bir kapasiteye
sahip bir akademisyen olduğunun görülmesini sağlamıştır (Farell, 2003, s.339-340). Ayrıca Walter Ong’un Ramus çalışması, Gutenberg Galaksisi: Tipografik İnsanın Yapımı adlı
eserini kaleme alması bağlamında Marshall McLuhan’a ilham kaynağı olmuştur.

Ong, akademisyen olarak Saint Louis Üniversitesi’nde çalışmaya başlamış ve 36 yıl
burada ders vermiştir. 1993 yılında Saint Louis Üniversitesi’nden en yüksek onur nişanı
olan Sword of Ignatius Loyol’a layık görülmüştür. En bilinen eseri olan Sözlü ve Yazılı Kültür
birçok dile çevrilmiş ve Ong, Batı Afrika, Japonya ve Avrupa’da birçok konferans vermiştir.

Fransa hükümeti 1963 yılında Ong'u Petrus  Ramus ile ilgili çalışmaları nedeniyle Chavalier dans L'Ordre des Palmes Academiques ödülüne layık görmüştür. Ong, birçok akademik derginin editörler kurulunda yer almış, Modern Language Association (Modern Dil
Derneği), The National Endowment for the Humanities (İnsan Bilimleri için Milli Vakıf),
American Council on Education (Amerikan Eğitim Konseyi) gibi kuruluşların komitelerinde görev yapmıştır. 1967 yılında Beyaz Saray’da Eğitim Görev Birliği’nde çalışmış, Yale,
Cornell, Toronto Üniversitesi gibi saygın üniversitelerde konferanslar vermiştir.

1978 yılında Modern Language Association’un (Modern Dil Derneği) başkanlığına
seçilen Ong, şimdiye kadar bu görevi üstlenen ilk ve tek Katolik papazı olmuştur. 1982
yılında, ona dünyaca çapında ün kazandıracak eseri Sözlü Kültür ve Yazılı Kültür kitabını
yayınlamıştır. İleri derecede disiplinlerarası bir akademisyen olması nedeniyle Saint Louis
Üniversitesi 1984 yılında Ong’u, ‘Üniversite Profesörü’ olarak atamıştır. Bu unvan, Ong’un
herhangi bir fakülte ya da dekanlığa bağlı olmadan doğrudan Üniversitenin merkezi yönetimine bağlı çalıştığı anlamına gelmektedir. O kadar farklı alanlarda ve çok sayıda ders
veriyordu ki, Ong’u bir hoca olarak genel akademik sınıflandırmaya tabii tutmak zordu.
Öğrencileri Ong’un derslerine, kendine özgü tarzı nedeniyle “English” yerine “Onglish” ismini takmışlardı. Hayatının son yıllarında Parkinson hastalığına yakalanan Ong, 12
Ağustos 2003’te zatürre nedeniyle vefat etmiştir. Ardında kitaplar, kitap bölümleri, makaleler, kitap eleştirileri, çeviriler, şiirler ve sınırlı sayıda basılmış yayınlardan oluşan 457
eser bırakmıştır.

Saint Louis Üniversitesi Ong’un eserlerini arşivlemiş ve okuyucuların kullanımına açmıştır.. Üniversite Ong adına konferanslar düzenlemekte ve onu anmaktadır. Yine Saint
Louis Üniversitesi, Walter Ong Dil, Medya ve Kültür Merkezi’ni (Walter Ong Center for Language, Media and Culture) de bünyesinde bulundurmakta ve bu merkez disiplinlerarası
çalışmaları desteklemektedir.
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Walter Ong’un başlıca eserleri şunlardır:

1957 Frontiers in American Catholicism: Essays on Ideology and Culture (Amerikan
Katolisizminde Sınırlar: İdeoloji ve Kültür Üzerine Makaleler).
1958 Ramus Method and Decay of Dialogue (Ramus Metodu ve Diyaloğun Çöküşü).

1962 American Catholic Crossroads (Amerikan Katolikliği’nde Yol Ayrımları).
1962 The Barbarian Within (İçerideki Barbar).

1967 In the Human Grain: Further Explorations of Contemporary Culture (İnsan Tohumunun İçinde: Güncel Kültüre Dair İleri Araştırmalar).
1967 The Presence of the Word (Sözün Varlığı).

1971 Rhetoric, Romance and Technology: Studies in the Interaction of Expression and
Culture (Retorik, Romans ve Teknoloji: İfade ve Kültür Etkileşimi Çalışmaları).
1981Fighting For Life (Hayat İçin Savaşmak).

1982 Orality and Literacy (Sözlü ve Yazılı Kültür).

2002 An Ong Reader  ( Ong’u Okumak) (Makalelerinin toplamı).

Walter Ong, söylenen sözün dönüşümünü, somut araçlardaki (tablet, papirüs, parşömen, kağıt ve matbaa, elektronik medya) değişim yoluyla araştırmıştır. Bu araştırmalar
sırasında Batı eğitim sistemindeki bellek sanatlarına yoğunlaşmıştır. Bellek teknolojilerinin, alfabetik kültürlerdeki metinlerin retoriksel yapısını nasıl etkilediği üzerinde durmuştur (Gibson, 2012, s. 179).

Walter Ong’un eserleri ve hayatı birbiriyle ilişki içerisindedir. Özellikle Roman Katolik
bir papaz olması ve dine yaklaşımı eserlerine de yön vermiştir. Eserlerinin genelinde hakim olan “söz” teması, konuşulan, yazılan söz dışında, Hristiyanlıkta Hz. İsa’yı temsil eden
ve büyük harfle yazılan “Söz”e de gönderme yapmaktadır. Tarihsel retorikle başladığı çalışmaları, “Görselcilik (Visualism) adını verdiği görsel görüntüler ve onlara eşlik eden düşünce alışkanlıklarına yönelmiştir. Bu bağlamda araştırmalarına söz hakkında başlamış,
daha sonra insanların sözü deneyimlemesindeki değişimlere duyduğu ilgisi, onu iletişim
araçları aşamalarını (sözlü, yazılı ve ikincil sözlü) yapılandırmaya yönlendirmiştir. Hayatının son döneminde ise dijital medya ve hermenötikle ilgilenmiştir. Söz ve düşünceye olan
ilgisi onu insan bilincinin kökenleri, Batı’daki eğitim sistemlerinin gelişimi, ruh ve kişilik
arasındaki ilişki gibi konuları incelemeye itmiştir (Soukup, 2006, s.175-176).

Walter Ong da, bir dönem hocası olan Marshall McLuhan gibi, siyasal ekonomist Harold Innis’ten etkilenmiştir. Innis, tarihsel durumları teknolojinin kültürü şekillendirme
özelliğini test etmek için kullanmıştır. Innis’e göre, tarihsel durumları art arda sıralayarak
incelemek günümüzde teknolojik yenilikler sonucu ortaya çıkan konulara ışık tutacak tarihsel örnekleri keşfetmemizi sağlar. Ong da Innis’in metoduna benzeyen karşılaştırmalı
bir teknik kullanmış ve yeni bir iletişim aracına eşlik eden değişim motiflerini gösteren
vaka çalışmaları yapmıştır (Gibson, 2012, s. 180).

Walter Ong’un çalışmaları, “Medya Ekolojisi” alanına dâhildir. İlk kez Marshall McLuhan tarafından kullanılmış olan Medya Ekolojisi kavramı, 1990’larda kurulan Medya Ekolojisi Derneği’nin tanımına göre, semboller, medya ve kültür arasındaki karmaşık ve karşılıklı ilişkidir (Sternberg, 2012, s. 2012). Ong, konuşma, yazı, matbaa gibi iletişim araçlarının insana, insanın da araçlara yaptığı etkiyi incelemiş ve medya ekolojisi metodolojisinin
ilk teorisyenlerinden olmuştur. Walter Ong’un Sözlü ve Yazılı Kültür isimli eseri otuz yılda
oluşturduğu çalışmaların bir özeti konumundadır. Bu nedenle söz konusu eserin incelenmesi, Ong’un düşüncelerini ve teorilerini anlamakta temel önem arz etmektedir.

Walter Ong, sözlü kültür ve yazılı kültüre senkronik, diyakronik ve tarihsel olarak yaklaşmak gerektiğini vurgular. Sözlü kültürün, yani konuşan insanın geçmişi 30.000-50.000
yıl öncesine dayanmaktayken, yazılı kültüre ait ilk örnek 6000 yıl öncesine gitmektedir.
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Sözlü kültür, arkasından gelen yazılı kültür, onu takip eden basılı yazı kültürü ve elektronik kültür art arda (diyakronik bir şekilde) incelenirse birbirini aydınlatabilir (Ong, 2012,
s. 13-15).

Ong’a göre sözlü kültür ve yazılı kültür arasındaki farkı, insanoğlu ancak elektronik
çağda anlayabilmiştir. Elektronik medya ve basılı medya arasındaki fark, insanoğlunu sözlü ve yazılı kültür arasındaki farkı anlamaya yöneltmiştir. Çünkü elektronik çağ bir anlamda ikinci bir sözlü kültür çağıdır. Sözlü kültürden yazılı kültüre, oradan da elektronik çağla
birlikte ikinci sözelliğe geçişin, insan zihninde yarattığı değişim ve zihniyet farkı, Walter
Ong’un Sözlü ve Yazılı Kültür kitabının konusunu oluşturmuştur.

İlk Önce Söz Vardı

Ong, dilin sese dayanan bir olgu olduğunu ifade eder ve sesli olmayan iletişim yöntemleri olsa da, iletişimdeki hâkim öğenin ses olduğunu belirtir. Sağırların kullandığı işaret
dili bile sözlü konuşma sistemine bağlıdır. Dilin sese bağımlılığına bir başka örnek olarak
Ong, tarih boyunca insanların kullandıkları belki de on binlerce dilden sadece 106 tanesinin edebiyat üretecek derecede yazıyla bağlantılı olduğunu, çoğunun hiç bir zaman yazılmadığını hatırlatmaktadır. Bugün konuşulan 3000 dilden sadece 78 tanesinin edebiyatı
mevcuttur. Sözlü anlatım yazısız da var olur, fakat yazı, sözlü anlatım olmadan var olamaz.

Ong, yazı ve matbaa kavramlarının varlığından habersiz, iletişimin yalnız konuşma
dilinden oluştuğu kültürleri “birincil sözlü kültür” olarak nitelendirir. Telefon, radyo, televizyon ve diğer teknolojik araçların ürettiği sözlü iletişimi ise önce yazı ve metinden çıkıp
sonra konuşma diline dönüştüğü için “ikincil sözlü kültür”  olarak adlandırır.
Sözlü kültürde kelimeler sesten ibarettir, görsel varlıkları yoktur. Tüm kelimeler birer
olay, eylemdir. Ses özünde geçicidir. Durdurulup dondurulamaz, dondurulursa, yok olur.
Sözlü kültürlerde kelimenin bir gücü vardır. Bir tür kelime olan isim önemlidir. İnsan, isim
verdiği nesne ile bir sahiplik ilişkisi kurar.

Kelimelerin sözlü kültürde sadece seste olması, insanın düşünme sürecini de etkiler.
Yazıdan yoksun, sözlü kültürde yaşayan birinin herhangi bir konuda derinlemesine bir
irdeleme yapabilmesi için bir başka kişiye daha ihtiyacı vardır. Bir başka kişiyle ilgili konu
hakkında konuşuyor olması gerekir. Aksi takdirde kişinin, tek başına aynı konuda çok
uzun süre konuşması, kendi kendine sorular sorması zordur. Bu da sözlü kültürde sosyalliğin önemli olduğu anlamına gelmektedir. İrdeleme süreci bittikten sonra, çıkan sonuçların akılda tutulması ise diğer bir işlemdir. Sözlü kültürlerdeki bireyler, akılda tutulması
gereken şeyleri, akılda kalacak bir forma sokmak zorundaydılar. Belleğe yardımcı olan,
ağızdan çıkmaya hazır düşünce biçimleri kullanılmalıdır (Ong, 2012, s. 49).
1.
2.
3.
4.
5.

Bu şu şekilde olabilir:

Ritmik ve dengeli tekrarlar

Kelimelerdeki ünlü ve ünsüz seslerin uyumu,
Sıfatlar ve başka kalıpsal ifadeler

Kolay hatırlanır atasözlerinden oluşması.
Belli izleklere yerleştirilmesi

Ritim anımsamayı kolaylaştırdığından dolayı, uzun süreli ve sözlü temele dayalı düşünce ritim ağırlıklıdır (Ong, 2012, s. 50).

Sözlü kültürlerde yasalar bile kalıplaşmış deyişlere, atasözlerine yerleşmiştir: Bunlar
yalnız yasa dilinin değil yasanın özüdür. Hatta yargıcın görevi, konuyla ilgili atasözlerini
anımsatmaktır.
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7.
8.

9.

Ong, sözlü kültürlerdeki düşünme ve anlatım biçiminin özelliklerini şöyle sıralar:
Yancümle Yerine Ekleme: Yancümle kullanmak yerine “ve” kullanarak anlatım.

Çözümleme Yerine Kümeleme: Belleği güçlendirmek için kalıplar kullanılır. Örneğin:
Güzel prenses, ulu çınar, kahraman asker vs. Bu tip anlatımlar yazılı olduğunda çok
ağdalı ve sıkıcı olabiliyorken, sözlü kültürün ayrılmaz bir parçasıdır.

Bol Tekrarlı ya da “Bereketli”: Yazılı metin fazladan sözcük kullanımını desteklemez
ve hatta bunu bir hata olarak görebilirken, sözlü kültürlerde konuşma bol tekrarlardan oluşur. Akılda kalıcılığın sağlanmasına yarayan bu pratik, günümüzde, toplu bir
kitleye yapılan hitabetlerde de hala varlığını sürdürmektedir.
Tutucu ya da Gelenekçi: Sözlü kültürlerde kavramlaştırılan bilgi, unutulmaması için
yüksek sesle sürekli tekrar edilmelidir. Bu zor ve emek isteyen bir süreçtir. Bu nedenle yeniliklere çok iyi gözle bakılmaz. Yazıda da tutuculuk vardır. Fakat yazı, zihnin koruma, unutmama görevlerini üstlendiği için zihni rahatlatmış ve zihnin yeni düşüncelere yönelebilmesine olanak tanımıştır. Bir yazılı kültürün bugün hala sözlü geleneğe
ne derecede bağlı olduğunu zihindeki bellek yükünden, yani, eğitimin gerektirdiği
ezber oranından belirleyebiliriz (Ong, 2012, s. 58).

İnsan Yaşamına Yakın: Sözlü kültürde tüm bilgiler insan yaşamına dayanacak şekilde
var olur. Bilgiyle yaşantı, yani, deneyim arasındaki mesafe yazının sahip olduğu ayrıntılı, çözümlemeli kategorilerle olanaklı olmuştur.

Mücadeleci Eda: Sözlü gelenekte sosyallikle iç içe olan bilgi, mücadele ortamının tam
ortasındadır. Atasözleri ve bilmeceler insanlar arasında bir tür sözlü zekâ yarışı, bir
mücadele ve rekabet ortamı yaratır. Taşlama bir sözlü kültür geleneğidir. Öte yandan
övgüler de sözlü kültürde çokça kullanılmaktadır.

Mesafeli Olmak Yerine Duygudaş ve Katılımcı: Sözlü kültürlerde öğrenmek/bilmek
bilenle bilinen arasında yakınlık, duygudaşlık ve özdeşleşme anlamına gelir, oysa
yazı, bilgiyi nesnel kılar.

Değişmeyen Ortam Dengesi: Sözlü kültürde güncelliğini yitiren anılar, kelimeler bellekte silindiği için anın dengesi kolay bozulmaz. Sözlük olmadığı için anlam uyuşmazlığı da yoktur. Söylenen her sözün o anda sağlaması yapılır. El kol hareketleri ve
mimiklerle desteklenir. Kelimenin anlamı hep şimdiki zamandan çıkar (Ong, 2012,
s.64).

Soyut Değil Duruma Bağlı: Sözlü kültürlerde kavramlar duruma göre, işlevsel ilişki
çerçevesinde kullanıldığı için soyutluğu en az düzeydedir. Sözlü kültürlerde geometrik şekiller, daire, kare gibi kavramlarla değil, tabak, kapı, ayna gibi nesne adlarıyla
anılır. Sözlü kültürlerde insanlar kategorik düşünce yerine, işlevsel düşünceye yönelirler. Sözlü kültürlerde tanımlamaya yer yoktur. Tanımlamanın yerine deneyimleme
geçer.

Ong, sözlü ezberin yazılı bir metni ezberleyerek akıldan okumayla aynı olmadığını
anlatır. Sözlü ezber metinleri genellikle kalıplar ve kelime kümelerinden oluşur. Örneğin
İlyada ve Odyssea’da şair, kahramanları anarken dize ölçüsüne uyan belli sıfatları kullanırdı. “Ve akıllı Odysseus çekinmeden konuştu”, “Ve akıllı Odysseus açık açık beyan etti” gibi
kalıplar sürekli tekrarlanır (Ong, 2012, s. 76).
Ong, “verbomotor” kültürlerden bahseder. Verbomotor kültürler yazı yazmayı bilmelerine rağmen esasen sözlü niteliklerini yitirmemiş ve yaşam biçimleri, nesneden ziyade
kelimeye yönelik gelişmiş kültürlerdir. Sözlü kültürde insanlar, okuryazar kültüre göre
daha az içine kapalı, dış dünyaya ve topluma daha açıktır. Yazı ve okuma ise kişinin tek
başına yaptığı ve kendi iç dünyasına döndüğü eylemlerdir.
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Sözlü kültürlerde genellikle kahramanlar vardır ve bu kahramanlar çeşitli tiplemeler
halindedir. Bilge Nestor, Kızgın Akhileus, Akıllı Odysseus gibi. Abartmalar ve garip nitelikler belleğe güç kattığı için sadece insanlar değil, nesneler de kahraman boyutundadır.  
Bu eski sözlü zihin yapısı, hemen yazının icadıyla silinmemiş, matbaanın icadıyla aşama
aşama değişmiştir. Zamanla anlatım aşırı kişiliklerden kopmuş, matbaanın icadından üç
asır sonra normal insan yaşamının konu alındığı roman boyutlarına inmiştir (Ong, 2012,
s. 89).

Söylenen söz insanın içinden gelir ve insanları birbirine bağlar. Yazı ve matbaa ise yalıtır.  Ağızdan çıkan sözün içselleştirici gücü, kutsallıkla da bağlantılıdır. Hemen her dinde,
söylenen söz, ayin ve duaların ayrılmaz bir parçasıdır. Kutsal kitaplar yazılı olsa da sözlü
kültürün etkisi altındadır.

Teknolojik Bir Alet Olarak Yazı

Walter Ong, yazının insan bilincini en çok değiştiren tekil buluş olduğunu dile getirmiştir. Yazılı söylem, yazarından ayrı tutulduğu için soru sorulmayan, sorgulanmayan bir
söylemdir. Kitap, onu yazan kişinin deyişlerini aktarır. Hiçbir kitapta, kitap aracılığı ile
yazarına erişilemez. Kitaptaki metin çürütülemez, çünkü yazı değişmez. “Kitapta öyle yazılı” sözü, neredeyse “bu gerçektir” anlamına gelir. Ong, bu nedenle kitapların yakıldığını
söylemiştir.

Bugün bilgisayara getirilen eleştiriler aslında Platon’un, Phaedrus ve Yedinci Mektup
yapıtlarında yazıya getirdiği eleştirilerin aynısıdır. Platon (Sokrates’in ağzından) yazının
insani olmadığını, insanın zihninde olan düşünceyi, zihin dışında kurmaya kalkıştığını belirtmiştir. Yazı bir nesne, imal edilmiş bir üründür. Ong, yine Sokrates’ten aktararak yazının belleği çürüttüğünü, zihni zayıflattığını iddia eder. Diğer eleştiriler ise yazının cevap
verme özelliğinin olmaması, kendini savunamaması, insanlar arasında gerçek bir söz alışverişi yapmamasıdır. Yazı edilgendir ve kendi gerçekdışı ve yapay iç dünyasına kapalıdır.

Ong, Platon’un eleştirisinin zayıf noktasının, yazıya dair eleştirilerini, kalıcı olması için
yazıya dökmüş olması olduğunu söyler. Matbaaya karşı çıkanlar da düşüncelerini yaymak
için matbaadan, bilgisayarı eleştirenler de bilgisayardan faydalanmaktadır.

Platon yazıyı dışsal, yabancı bir teknoloji olarak görmüştür. Fakat biz yazıyı içselleştirdiğimiz için, onun tıpkı matbaa ya da bilgisayar gibi bir teknoloji olduğunu unuturuz.
Fakat esasen yazı bir teknolojidir ve matbaa ve bilgisayardan daha zorlayıcıdır. Yazı dinamik sesi, suskun mekana indirmiş, kelimeyi yaşanan andan koparmıştır. Yazı her şeyiyle
yapay, konuşma gibi doğal bir süreç değildir. Ong, bu yapaylığı yergi değil, övgü olarak
açıklar. Yazı bilinci keskinleştirir. Teknoloji yapaydır, fakat içselleştirilen teknolojiler yaşamı yüceltir.

Ong, yazının, tarihin geç buluşlarından birisi olduğunu vurgular. Homo Sapiens’in
50.000 yıldır yeryüzünde yaşamasına rağmen, ilk yazı örneği olan çivi yazısı ancak MÖ.
3500’lü yıllarda Sümerler tarafından kullanılmıştır.

Bundan önce de insanlar resim, çubuklar, taş dizileri vb. kayıt yöntemleri ve bellek
yardımcıları kullanmışlardır. Gerçek anlamda yazı olan el yazısı, yalnız resim, resimle
temsil edilen nesnelerin görüntüsü değil, birinin söylediği ya da söylediği tasavvur edilen
sözcenin temsilidir. Yazı insanın teknolojik buluşlarının en büyüğüdür. Yazı konuşmaya
sadece bir ek değil, konuşmayı sözlü-işitsel duyudan çıkarıp görme duyusuna bağladığı
için hem konuşmayı, hem de düşünme biçimini dönüştürür.
Sami ırkının icat edip Yunanlıların geliştirdiği fonetik alfabe, sesi görünür biçime indirgeyen yazı sistemlerinin en esneğidir. Herkesin kolayca öğrenebileceği demokratikleştirici bir yazıdır. Öte yandan Çin alfabesi çok zor olduğu için sadece seçkinler tarafından
yoğun şekilde öğrenilebilmektedir (Ong, 2012, s.112).
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Yüzyıllardır süregelen sözlü alışkanlıkla düşünmek, yazı teknolojisinin ortaya çıkışından sonra düşünceleri yüksek sesle söyleyerek yazdırma biçiminde devam etmiştir.
Ortaçağ boyunca Avrupa yazarları, sık sık yazıcılardan yararlanmışlardır. İlk şairler de
şiirlerini, karşılarında bir dinleyici topluluğu olduğunu hayal ederek yazmışlardır (Ong,
2012, s. 116).

Sözlü Kültür ve Yazılı Kültür Etkileşimi

Ong, kelimelerin metin içindeki durumuyla sözlü söylemdeki durumunun farkına
değinir. Yazılı kelime, ağızdan çıkan kelimenin doğduğu daha geniş ve zengin bağlamdan
soyutlanmıştır. Sesli ortamında kelime, gerçek ve var olan bir şimdinin parçasıdır. Sözlü kelime gerçek, yaşayan bir insan tarafından yine yaşayan gerçek insanlara, gerçek bir
ortamda yöneltilir. Yazılı metinde ise yazan kişi yalnızdır ve hayali bir okuyucu kitlesine
hitap eder gibi yazısını kaleme alır.

Konuşurken kelimeler vurgulanır, konuşmacının sesinden, içerisinde bulunduğu duyguyu anlamak olanaklıdır. Yazı yazma aslında her zaman için bir çeşit konuşma taklididir.  
Ong, günlük tutma pratiğinden bahseder. Günlük yazan insan da kendi kendine konuşur
gibidir. Esasen kendi kendimize günlükteki gibi konuşmayız, yazı ve matbaa nedeniyle
böyle bir kendi kendine konuşma durumu gelişmiştir. Bu tip konuşma, matbaanın şekillendirdiği bilincin ürünüdür.

Yazının kesinlik sağlayan bir yanı vardır. Konuşma ile düzenlenen dil ve düşünce çözümlemeye özgü kesinlikten yoksundur. Yazılan kelime çözümlemeyi keskinleştirir. Anlatıma eşlik eden jest ve mimikler, ses tonu gibi öğeler olmadığı için, her kelimenin ifade
edebileceği tüm anlamlar titizce önceden düşünülmüş olmalıdır. Yazılı metin, kontrol edilerek tutarsızlıklardan arındırılabilir. Sözlü kültürlerde ise kelimeler akar geçer. Yazıda
düzeltme yapılabilir, fakat bunun sözlü edimde bir karşılığı yoktur.

Yazı, bilgiyi bilenden ayırarak kişinin iç dünyasına bakışını irdelemesini güçlendirir.
Yazı sayesinde iç dünyaya dönük Budizm, Musevilik, Hristiyanlık ve İslam gibi büyük dini
gelenekler doğmuş ve her birinin bir kutsal kitabı yazılmıştır.

Yazılı dildeki kodlar aynı kültürdeki sözlü kodlardan farklıdır. Sözlüye dayanan kodlar,
insan yaşamına yakın bağlamlı anlatımda yeterlidir. Kalıbımsı nitelikte anlatımlar içerir.
Yazılıya dayanan kodlar ise açıklık ve kesinlik içerir. Kelime anlamı sözlü kültürlerde bağlamdan anlaşılmakta, yazıdaysa anlam dilin kendisinde yoğunlaşmaktadır (Ong, 2012, s.
118).

Yazı ve matbaa kendine özgü lehçeler üretir. Bir bölgedeki bir lehçe diğerlerinin önüne
geçerek ulusal dil niteliğine büründüğünde yazıyla denetlemeye başlar ve özünden koparak bambaşka kaynaklardan gelen kelimelerle zenginleşerek özgün bir söz dizimi geliştirir. Böyle gelişen yazılı dile “grafolekt” denir. Örneğin, İngilizce böyle bir dildir. Grafolektlerin zengin kelime dağarcığı yazıyla başlamış, ama matbaayla asıl boyutuna ulaşmıştır.
Bunun kaynağı ise sözlüklerdir. Sözlükler yazı ve matbaayla bilinç düzeyinin nasıl değiştiğini yansıtan en iyi kanıtlardır (Ong, 2012, s. 129).

Ong, Batı kültüründe akademik hitabet ve “Okumuş Latincesi”’nin sözlü ve yazılı geleneğin etkileşiminden kaynaklandığını ve bu etkileşimi yönlendirdiğini anlatır. Hitabetin
özü, topluluk önünde konuşma, halka seslenme sanatıdır ve hedefi ikna etmek veya açıklamalar yapmaktır. Hitabet, sözlü kültürü temsil eder.

Okumuş Latincesi ise yazının dolaysız sonucudur. Bir zamanlar Avrupa’nın çeşitli yerlerinde anadil olan Latince, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca,  Portekizce vb. dillere dönüşmüştür. Fakat okullarda ortak bir dille eğitim yapılması gerektiğinden Latince kullanılmıştır. Böylece Latince tamamen yazıyla denetlenen okumuşların dili olmuştur.
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Hitabet sanatı ile Okumuş Latincesi’nin bir ortak noktası da genellikle erkeklerin kabul edildiği okullarda öğretilmeleriydi.  Bu nedenle Latince neredeyse 1000 yıl yalnız erkeklerin yazıp konuştuğu bir dil olmuştur. Fakat Latince aynı zamanda sözlü kültüre de
bağlıydı, çünkü dilbilgisi kuralları ve genel kelime dağarcığı sözlü kültürden kalmaydı.

Okumuş Latincesi, anadilin duygu yüklü derinliklerinden uzak bir ortamda bilgiyi
temellendirerek nesnelliği pekiştirdiği gibi, duygu ve içgüdülerin koşullandırdığı canlı insan ilişkilerinin, bilim ve bilgiye karışmasını sınırlayarak Ortaçağ’ın kusursuz soyut
skolastiğini ve ardından gelen yeni matematik temelli modern bilimin doğuşunu olanaklı
kılmıştır. Avrupa ve Asya’daki başka toplumlarda da Okumuş Latincesi’yle eş zamanda
yazıyla denetlenen, erkeklerin kullandığı diller gelişmiştir. Klasik İbranice, Klasik Arapça,
Sanskritçe, Klasik Çince... Artık hiç kimsenin anadili olmayan bu diller de yalnız erkekler
tarafından konuşulmaktaydı (Ong, 2012, s. 136,137).

Sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş yavaş olmuş ve yazılı kültür sözlü kültürün birçok
öğesini de bir şekilde dönüştürerek yoluna devam etmiştir.

Matbaanın Etkileri

Walter Ong, yazının düşünmeye ve anlatıma etkisini pekiştirip şekillendirdiği için
matbaanın da ele alınması gerektiğini söyler ve matbaanın insan bilincine sızan ve fark
etmeden yansıyan etkilerinden bahseder. Her harfin ayrı bir metal parçasına dökülüp şekillendirildiği alfabe baskısı, ruhsal açıdan yepyeni bir çığır açmıştır. Göstergebilimci yapısalcıların iddialarına karşın, kelimeyi ve zihinsel etkinliği tam anlamıyla şeyleştiren yazı
değil, matbaa olmuştur (Ong, 2012, s. 142).

Yazı tamamen içselleştirildikten sonra bile, eski zihinsel dünyada görüntüden ziyade
işitilen ses üstünlüğünü korumayı sürdürmüştür. Elyazması kültürlerinde bilginin metinlerde korunmasına rağmen, genelde ses-kulak üstünlüğü yitirilmemişti. Matbaanın gelişmesinden çok sonra, işiterek algılama, gözle görülen basılı metne bir süre hükmetmeye
devam etmiş, ancak zamanla matbaa bu üstünlüğü silmiştir.

Matbaa, işitsel üstünlüğün yerine, yazının başlattığı ama tek başına yeterince destekleyemediği görsel üstünlüğü ele geçirmiştir. Yazı, kelimeleri ses dünyasından görsel mekâna
taşır, matbaaysa onları bu mekândaki yerlerine hapis eder. Matbaanın en önemli özelliği
kelimenin mekân içindeki konumunu denetlemektedir. Basılı metin, el yazmasından çok
daha kolay okunur. Baskının kolay okunabilirliğinin yaygın etkileri vardır. Bu sayede yazılar hızlı ve sessiz okunabilir. Fakat bu kolay okunabilirlik, okurla metindeki yazar sesi arasındaki ilişkiyi değiştiren yeni yazı üsluplarının doğmasına neden olmuştur. Bir yazının
basılması için yazarın dışında, yayıncı, telif ajansı, yayın yönetmeni, redaktörün görüşleri
alınır. Tüm bu kademelerde metin incelenir. Elyazması yazıcıya yöneliktir.   Çünkü kopyaları çoğaltmak, çok zaman alan bir iştir. Ortaçağ’dan kalma elyazmaları, yazıcının işini
kolaylaştıran kısaltmalarla doludur. Baskı ise tüketiciye yöneliktir. Daha kolay okunabilir
bir ürün için çaba sarf edilir. Yazı, özünde sözlü konuşmaya dayalı olan kelimeyi görsel
mekâna yerleştirmiştir. Matbaa ise bunu sağlamlaştırmıştır (Ong, 2012, s. 146).

Walter Ong matbaanın Batı zihniyetine yaptığı etkileri sıralar. Matbaa sözlü gelenek
temelli hitabet sanatını akademik eğitimin merkezinden uzaklaştırmıştır. Bilginin ölçülmesini geniş çapta olanaklı kılıp özendirmiştir. Matbaa, temsili resimlerin çekiciliğini
azaltmıştır. Matbaa sayesinde geniş kapsamlı sözlükler basılmaya başlanmış, düzgün dil
kullanımı özendirilmiştir. Matbaa dilin özünde metinsel olduğuna ilişkin duyguyu güçlendirmiştir.

Ong’a göre matbaa modern toplumlardaki “özel hayat” anlayışının gelişmesindeki
başlıca unsurlardan birisidir. Matbaa sayesinde el yazmalarından farklı, ufak, taşınabilir
kitaplar basılmış, okur, kalabalıktan uzak, yalıtılmış bir ortamda okumaya başlamıştır.
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Matbaa, kelimeler üzerinde yeni bir özel mülkiyet anlayışı yaratmıştır. Sözlü kültürlerde ise kullanılan kelimeler ortak maldır.

Matbaa, bir kapanıklık duygusunu; metinde bulunan şeyin son şeklini aldığı ve tamamlandığı yolunda bir duyguyu besler. Yazının da benzeri bir etkisi olmuş, fakat matbaa bunu
güçlendirmiştir. Matbaa, düşünceyi aynı görsel ve fiziksel benzerlikte binlerce nüshaya
kapatır. Basılı metnin, bir yazarın kelimelerini kesin veya son biçimiyle temsil ettiği varsayılır. Matbaa, sınırları kapalı sözel sanat biçimlerini mümkün kılmıştır. Her sözel sanat
yapıtının kendi başına bir dünya olduğu bir çeşit sözel resim olduğunu savunan Biçimcilik
ve Yeni Eleştiri akımlarına giden yolu da matbaa açmıştır. Matbaa, ayrıca metinlerarası
ilişki sorununun doğmasına da neden olmuştur. Elyazması devrinde metinlerarası ilişki gayet olağan sayılırdı. Başka metinlerden alıntı yapmak olağandı. Matbaa kültürünün
zihniyeti ise farklıdır. Yapıtta özgünlük ve yaratıcılık gibi kavramlar, matbaanın ürünüdür
(Ong, 2012, s. 152-160).

İkincil Sözlü Kültür

Sözel anlatımın elektronik dönüşümü, hem kelimenin yazıyla başlayıp matbaayla pekiştirilen mekân bağlarını güçlendirmiş hem de bilinci, ikincil sözlü kültür çağına sokmuştur. İddiaların aksine elektronik araçlar kitapları yok etmez, tam tersine arttırır. Örneğin,
elektronik ses kayıt cihazları, çok sayıda kitabın yazılmasına vesile olmuştur. Yeni araç,
eski olanın konumunu hem pekiştirir, hem de dönüştürür. Kelimenin önce yazıyla sonra
da matbaayla işlenişi ve mekân kazanışı, bilgisayarla daha da yoğunlaşır ve bilgisayar kelimenin mekâna ve yerel harekete bağımlılığını azamiye çıkarırken kelimeyi neredeyse
anlık kılarak çözümlemeli ardışıklığı en iyi şekilde kullanır.
Elektronik teknoloji, telefon, radyo, televizyon ve çeşitli ses kayıt araçlarıyla insanlığı
“ikincil sözlü kültür” çağına taşımıştır. Birincil sözlü kültüre benzese de ondan daha amaçlı, daha bilinçlidir. Temelini yazı ve matbaa oluşturmaktadır. Yazı ve matbaa, insanları yalnızlaştırırken, birincil ve ikincil sözlü kültürler, dinleyiciler arasında grup bilinci oluşur.
Fakat ikincil sözlü kültürlerdeki kitle, birincil sözlü kültürdeki kitleden sayıca çok daha
kalabalıktır. Hitabet sanatındaki değişiklikler de birincil ve ikincil sözlü kültürler arasındaki farkları su yüzüne çıkarmaktadır.
Radyo, televizyon gibi araçlar sayesinde politikacılar, daha önce görülmemiş büyüklükte geniş kitlelere mesajlarını iletebilmektedirler. Fakat birincil kültürden gelen eski
tarz hitabet, ortadan kalkmıştır. Dinleyici görülmez, duyulmaz şekildedir. Politikacılar
eski dönemlerdeki gibi saldırgan üslupla konuşmaz. Bu tip açık şekilde mücadeleci üsluba
elektronik medyada uzun süre tahammül gösterilmez (Ong, 2012, s. 162).
Sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş, şiir, anlatı, tiyatro, gibi birçok sözel sanat tarzında
değişiklikler meydana getirmiştir. Birincil sözlü kültürden ileri okur-yazar ve elektronik
bilgi işlem kültürüne süregelmiş en yaygın sözel anlatım türü, anlatıdır. Bütün sözel sanat
biçimlerinin en önemlisi olan anlatı, bütün kültürlerde mevcuttur, fakat birincil sözlü kültürde özellikle önemlidir. Bunun birinci nedeni, sözlü kültürlerde bilginin bilimsel soyut
kategorilerde işlenememesi ve insanların bilgiyi saklamak için insan etkinliğini konu alan
öyküler yaratmak zorunda olmasıdır. İkinci neden ise anlatı sayesinde geniş bir bilginin
oldukça özlü, uzun ve uzun ömürlü biçimler çerçevesinde birbirine bağlanabilmesidir.
Sözlü kültürden yazılı kültüre geçince metin yaratma deneyimi olgunlaşmış, yazar,
sözlü anlatıcıdan çok farklı bir ifade ve düzenleme duyarlılığı kazanmıştır. Kendi eserini
denetleme yetisi artmıştır. Bilinçli denetim pekiştikçe öykü çizgisi dağınık olaylardan oluşan eski sözlü olay örgüsü yerine yazar giderek daha sıkı, doruk noktalı yapılar geliştirir.
Batı kültüründe tamamen yazı denetimine giren ilk sözel sanat Yunan Tiyatrosu olmuştur
(Ong, 2012, 174).
Ong, son olarak modern insanların yazı öncesi toplumları, ilkel ya da vahşi olarak nitelendirdiklerinin, fakat bunun haksızlık olduğunun altını çizmiştir. Levi-Strauss’un yazı
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öncesi toplumlara “yazısız” toplumlar dediğini, fakat kendisinin daha olumlu bir çağrışımı
olan “sözlü kültürler” demeyi önerdiğini hatırlatır. Okuryazarlık söze ve insan varlığına,
yazısız hayal bile edilemeyecek yeni olanaklar sunmuştur. Fakat sözlü kültürler de değersiz değildir. Bilincimizin evrimi için hem sözlü kültür hem de yazılı kültürden doğan
okuryazarlık gereklidir.
Ong, kitabında özenle “medya” terimini kullanmaktan kaçındığını söyler. Bunun sebebinin de bu terimin, insan iletişimi hakkında yanlış bir izlenim yaratabileceği olduğunu açıklar. İnsan iletişiminin “araç” (medium) modeline uymadığını, çünkü geri bildirim
beklentisinin gerçekleşmediğini söyler. “Medium” modelinde ileti göndericiden alıcıya tek
yönlüdür. Gerçek insan iletişiminde ise gönderenin herhangi bir şey göndermeden önce,
yalnız gönderen değil, aynı zamanda alıcı durumunda da bulunması gerekir.
Konuşmak için bir başka kişi ya da kişilere ihtiyaç vardır. Kendi kendimize konuşurken bile iki kişi olduğumuzu hayal ederiz. Sözlerimiz, konuştuğumuz gerçeğe veya hayale,
başka deyişle, sözlerime beklediğim karşılığa bağlıdır. Karşımızdaki kişinin zihninde bulunduğunu sezdiğimiz düşünceyle ağzımızdan çıkan kelimenin bağlantısı olması gerekir.
Kısacası iletişim öznelerarası bir durumdur. Medya modeli ise öyle değildir.
Sözlü-yazılı kültür etkileşimi, insanlığın en yüksek sorunları ve emelleri arasındadır.
İnsanlık tarihindeki tüm dini geleneklerin kökleri sözlü geçmişten gelir. Tüm dinlerde söz
önemli bir yere sahiptir. Fakat belli başlı dünya dinleri kutsal, yazılı metinlerin gelişmesiyle içselleştirilmiştir. Ong, Hristiyanlığın özünde keskin bir söz-yazı kutuplaşması olduğunu, Hz. İsa’nın Tanrının sadece oğlu değil, sözü de olduğunu hatırlatır. Baba tanrı, oğlunu
söyler, yazmaz. Ong, sözlü ve yazılı kültürün dinamiğinin bilincin daha yoğun içsellik ve
açıklığa doğru ilerleyen modern evriminin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyerek çalışmasını sonlandırır (Ong, 2012, s. 200-210).

Sonuç

Ong’un sözlü kültür-yazılı kültür-ikincil sözlü kültür ayrımlarına dayanan döngüsel
tarih anlatımı, bugün gerek sözlü kültür incelemeleri, gerek matbaa ve matbaa öncesi yazılı kültür çalışmaları, gerekse elektronik çağ hakkındaki incelemelere temel bir kaynak
olarak hizmet etmeye devam etmektedir. Bu çalışmada hayatının neredeyse her anını çalışarak ve araştırarak geçirmiş bir teorisyen olan Walter Ong’un düşünceleri, medya ve
iletişim odaklı özetlenmiş, Ong’un değindiği eğitim ve diğer konular,   kapsam dışı bırakılmıştır. Ong’un ikincil sözlü kültür terimi, yeni medya teknolojilerinin şekillendirdiği
güncel insan yaşamını anlamak içim de aydınlatıcıdır. Video paylaşım platformlarının gittikçe artan bir hızda yazılı platformların popülerliğini geride bırakması bunun en çarpıcı
örneğidir. Bu konu yeni medyaya dair analizlerde Walter Ong’un çalışmalarının dikkate
alınmasını gerektirmektedir.
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Ar-Ge faaliyetleri 18. yüzyılda mucitlik ve sistematik olmayan yapıda olmasına karşın
II. Dünya Savaşı’nda teknolojinin oynadığı rolü fark eden ülkeler özellikle A.B.D. ,Japonya ve Avrupa ar-ge (Araştırma-Geliştirme)faaliyetlerine önem vermişlerdir. Ar-Ge faaliyetlerinin etkilerinin makro ekonomik boyutu bir çok araştırmacı tarafından incelenmiş,
bunların içerisinde Kondratieff , Kuznets ve Schumpeter’in teorileri en önemlilerinden
sayılmaktadır .
Ar-Ge faaliyetlerinin firma boyutunda etkilerini inceleyen çalışmalar içerisinde Porter’in Değer Zinciri Teorisi en önemlisi olarak kabul edilmektedir. Değer Zinciri Teorisi’nde firma değerine en büyük etkinin teknoloji ve inovasyon tarafından olduğu ve bu kavramların temelinde de ar-ge faaliyetlerinin bulunduğunu kabul etmektedir.

Firmaların rekabetçi yapılarını sürdürebilmeleri ortaya koyacakları yenilikçi ürün ve
fikirler bağlı ve dolaylı olarak ar-ge faaliyetlerinin etkinliğine bağlıdır. Ancak yapılacak arge faaliyetlerinin türlerine göre elde edilecek etki ve katlanılacak riskler farklılaşmaktadır.
Araştırma faaliyetleri büyük riskler içerirken uzun dönem rekabet açısından daha büyük
avantajlar sunmaktadır. Geliştirmeler ise daha az riskler barındırırken rekabet avantajları daha kısa sürelidir. Firmaların bir çoğu ticari başarıyı kısa dönemlerde arzulamakta,
risklerdenise oldukça uzak durmak istemektedirler ve temel araştırmalara fazla fon ayırmakta zorlanmaktadırlar. Ar-Ge faaliyetlerinin bu belirsizlik ortamında finansmanını yönetmek oldukça büyük bir probleme dönüşmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmanın temel
amacı da; Ar-Ge faaliyetlerinin finansmanının yönetilmesine yardımcı olmaktır.

1. Ar-Ge Faaliyetlerinin Tanımı

Ar-Ge, bilim ve teknolojinin alt yapısını teşkil etmekte olup, mevcut mamullerin geliştirilmesinde ve işletmelerin varlıklarını sürdürmelerinde temel bir fonksiyon olarak karşımıza çıkmaktadır (Şimşek, 1993: 281).  Ar-Ge, araştırma ve deneysel geliştirme, toplum,
kültür ve bilgi içeren paydaşların bilgi birikimini artırmak ve bunu yeni uygulamalarda
kullanmak üzere oluşturulan sistematik çalışmalardır (www.die.gov.tr/sozluk).

OECD (1970) raporuna göre ise ar-ge; bilgi birikimini artırmak için sistematik bir yapı
içerisinde ortaya çıkartılanyenilikçi bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımıdır. ArGe kavramında gerçekte iki farklı kavram bulunmaktadır. Araştırma, daha önceden bilinmeyen bilgi ve kavramların ortaya çıkarılması için yapılan çabaların tümü iken, geliştirme,
mevcutta olan bir bilginin veya kavramın yeni düzenlemelerle daha verimli hale getirme
çabasıdır (Sarıhan, 1998; 21).

1.2. Ar-Ge Faaliyetlerinin Önemi

Şu anda modern ekonomik, sosyal, politik, teknolojik ve diğer çevre faktörlerinde ortaya çıkan hızlı değişmeler, hem ülke ekonomisi bakımından hem de firmalaraçısından
ar-ge faaliyetlerinin önemini arttırmıştır (Şimşek 1993: 281). firmaların ar-ge faaliyetlerine önem vermelerinin temel sebebişu şekilde özetlenebilmektedir (Barutçugil, 1981:
20-21):
•

•
•

Pazarla İlgili Nedenler: Pazarda lider işletme olmak veyamevcut konumu korumak,
rakiplere karşı koyabilmek için yeni ürün veya hizmetler geliştirmek.
Örgütsel Nedenler: Kendi sektöründe yenilikçi bir firma imajı yaratmak.

Personelle İlgili Nedenler: Yetenekli ve istekli araştırıcılarıçekebilmek, işletmede tutabilmek için çalışmalara gerekli motivasyonu kazandırmaktır.
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1.2.1. Ar-Ge’nin Mikro Ekonomik Açıdan Önemi

Firma bazında ar-ge çalışmalarının hedefi, firmanın karını ve üretimini maksimize etmeye yöneliktir. Yüksek teknolojinin hızla gelişmesi ve artan uluslar arası rekabet küresel
ekonomilerdeki yapısal değişimin nedenleri arasındaki en önemli etken olarak görülmektedir. Rekabet, teknolojik gelişmeye neden olmakta, geliştirilen yeni teknolojiler ise yeni
fırsatlar ortaya çıkarmakta ve piyasalar değişen talebi karşılayabilmek için yeni ürünler
üretmektedirler. Genel olarak firma boyutunda yaşanan değişim ve dönüşümler büyük
ölçüde teknolojik ilerlemeye bağlıdır (kurtulmuş, 1996: 124).

1.2.1.1. Rekabet Gücü ile Değer Yaratma ve Ar-Ge İlişkisi

Firmaların yenilikçi yapıları sayesinde pazara yeni ürünler sunmak rekabet çabaları
için büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla yenilik, rekabetçi işletme olmanın temelini
oluşturmaktadır (Denton,1999:82-85). Michael Porter tarafından geliştirilen Değer Zinciri Teorisirekabetin stratejiyi ve bilgi yönetimini rekabet yapısını nasıl etkilediğini anlama
zincirin işleyişi firmanın tarihi, stratejisi ve stratejisinin
konusunda yardımcı olmaktadır (Tekin, 2003: 332).

uygulama
biçiminin bir yansımasıdır. Rakipler arasında değer
Değer ZinciriTeorisine göre, bir firma ürünlerini tasarlayacak, üretecek, pazarlayacak,
zincirlerindeki
farklılıklar
rekabetçi
dağıtacak ve destekleyecek
birçok faaliyetten
oluşan üstünlük
bir bütündür. için
Tüm buönemli
faaliyetler bir
değer
zincirini
oluşturmaktadır. Bir firmanın
zinciri
ve bu zincirin işleyişi firmanın
noktaları
oluşturmaktadırlar
(Porter,değer
1985:
34).
tarihi, stratejisi ve stratejisinin uygulama biçiminin bir yansımasıdır. Rakipler arasında
değer zincirlerindeki farklılıklar rekabetçi üstünlük için önemli noktaları oluşturmaktaŞekil-1:DeğerZinciri
Modeli
dırlar
(Porter, 1985: 34).
Firma örgüt yapısı

İnsan kaynakları yönetimi
Teknoloji geliştirme
Tedarik
İç
Lojistik

İşlemler

Dış
lojistik

Pazarlam
a Satış

Hizmetler

Katkı
Payı

Şekil 1. Değer Zinciri Modeli

Kaynak:Porter, 1985: 3

Kaynak: Porter, 1985: 3

Teknolojinin
rekabetçi üstünlüğü
etkileyebilmesi
için işletmenin
göreceli maliyet
Teknolojinin
rekabetçi
üstünlüğü
etkileyebilmesi
için veya
farklılaşma konumunun belirlenmesinde etkin bir faktörolması gerekmektedir. Teknoloişletmenin göreceli maliyet veya farklılaşma konumunun
jinin sağladığı bu etkilerin yanında, maliyet ve farklılaşma ile ilgili diğer faktörleri etkibelirlenmesinde
etkin
faktörolması
gerekmektedir.
leyerek
ya da değiştirerek
rekabetçibir
üstünlüğü
etkileyebildiği de
görülmektedir. Ayrıca
teknolojik
ilerleme ölçek
ekonomilerine
da esneklikve
sağlayaTeknolojinin
sağladığı
bu ulaşmayı
etkilerinkolaylaştırabilir
yanında, yamaliyet
rak
bunu
önemsiz
hale
getirebilir
(Porter,
2000:
5).
Değer
ve
rekabet
üstünlüğünü
farklılaşma ile ilgili diğer faktörleri etkileyerek ya dayaratan
teknolojinin elde edilmesinde ise en önemli kaynak ar-ge çalışmalarının kendisidir.

değiştirerek

rekabetçi

üstünlüğü

etkileyebildiği
de
ölçek ekonomilerine
ulaşmayı
kolaylaştırabilir
ya da hedeflerine
esneklik ulaşma
sağlayarak
bunuetmeye
Ar-Ge ülkenin
sosyo-ekonomik kalkınma
ve maksimize
yöneliktir
(Sarıhan,
1998:
50).
Bugünkü
dünya
konjonktründe
ar-ge
harcama
önemsiz hale getirebilir (Porter, 2000: 5). Değer ve rekabetdüzeyi,
kalkınmışlığın en önemli göstergesi olarak belirtilmektedir (Ayhan, 2002: 179).Ülkeler
üstünlüğünü yaratan teknolojinin elde edilmesinde ise en önemli
ekonomik ve sosyal kalkınmaları gerçekleştirebilmek, gelişmiş ülkelerle aralarındaki
kaynakaçığını
ar-gekapatabilmek,
çalışmalarının
kendisidir.
teknoloji
toplumun
refah ve mutluluğunu yükseltebilmek için ar1.2.2.
Ar-Ge’nin Makroekonomik
Açıdanilerleme
Önemi
görülmektedir.
Ayrıca teknolojik

1.2.2. Ar-Ge'nin Makroekonomik Açıdan Önemi

Ar-Ge ülkenin sosyo-ekonomik kalkınma hedeflerine
ulaşma ve maksimize etmeye yöneliktir (Sarıhan, 1998: 50).
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ge faaliyetlerine gereken önemi vererek, bu faaliyetlere ayrılan kaynakları artırmalıdırlar
(Şimşek, 1993: 281).

İktisatçılar ekonomik gelişmeyi sağlayan çeşitli faktörlerin göreceli önemini anlamak
ile uzun zamandır ilgilenmektedirler. Araştırmalar sonucunda gelişmenin düzenli bir şekilde ortaya çıkmadığını, düzensiz ve ani artışlar şeklinde oluştuğunu ve bunun da dış
faktörlerin gelişme üzerinde muhtemelen önemli bir etkiye sahip olduklarının göstergesi
olarak kabul edilmektedir. Gelişme sürecinin bu periyodik yapısı Kondratieff, Kuznets ve
Schumpeter tarafından yoğun olarak araştırılmıştır.

Kondratieff (1935/1951) yatığı çalışmada konjonktürel dalgaların 48 ila 60 yıllık bir
periyoda sahip olduklarını göstermiştir. Kondratieff’in bu dalgalanmaların önemli olarak
belirlediği çeşitli özelliklerden en ilgi çekici olanı, teknoloji ve ar-ge konusundaki açıklamalarıdır. Kondratieff: “Üretim ve iletişim tekniğindeki önemli keşif ve icatların çoğu uzun
dalganın gerileme döneminde yapılır, fakat bunlar genellikle ancak bir sonraki uzun dalganın ilerleme döneminde hayata geçirilir.” (Compton, 1999: 423).

Simon Kuznetsde Kondratieff ile aynı çağda yaşamış bir bilim adamıdır, teknolojinin
makro ekonomiye etkilerini  şu şekilde  açıklamaktadır: “Analizlerin sonucunda, milli ekonomi kayıtları çıktılarının büyüme oranları ile girdilerin büyüme oranları kıyaslamasının
pozitif bir kalan verdiğidir. Bu da tamamen olmasa bile büyük ölçüde teknolojik değişimin
katkısına bağlıdır. Modern ekonomik büyümeye teknolojik yeniliklerin yaptığı katkıyı basit
bir şekilde özetlemek gerekirse, ilk olarak teknolojik yeniliklerin nihai ürünlerin hacmini
artırıp özelliklerinden bazılarını değiştirirken çalışma şartlarını ve hayat şartlarını da sürekli bir şekilde dönüştürmekte olduklarını belirtmek gerekir. İkincisi, teknolojik yeniliklerin
kitlesel uygulamaları kaçınılmaz bir şekilde bazı olumsuz sonuçlara yol açmıştır. Üçüncü
olarak, her ne kadar geleneksel girdiler, geleneksel olmayan gereksinimler ve olumsuz yan
ürünlerle alakalı tüm maliyetlerin katkısını tek bir sayısal tahmine indirgemek zor olsa da,
teknolojik yeniliklerin net katkısının olumlu ve büyük olması gerektiği sonucunu kimse inkar
edemez.” (Kuznets, 1975: 239, 344, 345).

Schumpeter iktisadi dalgalar eserinde, yarım yüzyıl kadar süren “Kondratieff”in
uzun dalgalarının varlığını kabul etmekle birlikte, Kondratieff’in açıklamasından farklı
ve yeni bir açıklama getirmektedir. Schumpeter’in görüşüne göre, kapitalist büyümenin
ana motoru ve girişimci karının kaynağı, çok büyük ölçüde çeşitlilik gösteren teknolojik
yeniliklerdir (Freeman, 2003: 23).

Schumpeter teknolojinin rolünü bir “uzun süreli yaratıcı yıkım etkisi” sağlamak olarak tanımlamıştır. Teknik değişime bağlı olarak kişi başına düşen çıktıdaki sapmaları
kişi başına düşen sermayeye erişebilirlikteki değişikliklere bağlı olan sapmalardan ayırmanın basit bir yolunu araştırmıştır. Onun tanımlamasına göre teknik değişim üretim
fonksiyonundaki herhangi bir değişim türü anlamına gelmektedir. Bu büyük değişimler
her zaman için aralıksız değildir; bunlar birbirinden kıyaslanabilir durgunluk süreleri ile
ayrılan kesikli hamleler halinde oluşurlar (Compton, 1999: 424).

2.1. Ar-Ge Faaliyetlerinin Finansmanında Karşılaşılan Zorluklar

Önemli teknolojik yenilikler yolu ile stratejik avantaj kazanmaya çalışan şirketler,
bu sürecin faaliyet şeklinin uzun vadeli ve zahmetli olduğu gerçeğini kabul etmek durumundadırlar. En önemli problem, fikrin pratiğe ilk indirgenişi olan yenilik nadir olarak
planlanabilen ve yöneticilerin diğer faaliyetlerine bağladıkları analitik kesinlik ile kontrol edilemeyen bir süreçtir (Quinn, 1986: 264 ). Teknoloji tek başına mevcut değildir ve
sadece kendisi için araştırılmamalıdır. Bunun yerine şirketin koyduğu amaç ve hedeflere
ulaşmak için bir araçtır. Kendi alanında teknolojik lider olmaya karar vermiş bir firma,
teknoloji takipçisi olmaya karar vermiş bir firmadan çok daha farklı ihtiyaçlara sahiptir.
Bu firmalardan birincisi ar-ge’ye büyük ölçüde yatırım yapma ihtiyacındadır, takipçi fir-
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maları dezavantajlı duruma düşürecek bir sürede teknolojik ilerlemeler yolu ile mevcut
ürünleri anlamsız hale getirmeye çalışacak ve daha riskli fakat potansiyel olarak büyük
getiriler sağlayan yeni teknik alanlara geçmeyi tercih edecektir (Compton, 1999. 421).
Yüksek teknolojiye dayalı sektörlerdeki mücadele büyük oranlara ulaşmış, dolayısı ile, temel araştırmaları fonlayan hükümetler ve firmalar yaşamlarını sürdürebilmeleri için bütçe fazlası her kuruşlarını ve bilgi birikimlerini malzeme,cihaz, sistem, yöntem ve prototip
geliştirmeye yönlendirmek zorundadır (Boumol, 2002: 23). Başka bir ifadeyle, firmalar
yeni ürün geliştirerek hayatta kalacak yadapiyasadan çıkacaklardır.  

Ar-Ge  projeleri finansmanında diğer bir problem personel ile ilgilidir, ar-ge projelerinde  görevli  personellere bilgi  çalışanları  denilmekte,bu çalışanlar  ham verileri işlemekte ve elde ettikleri veriler üzerinden katma değer oluşturarak bilgi  üretmektedirler
(Demircan ve Moltay, 1997: 125). Ar-Ge faaliyetlerinde çalışan bilgi çalışanına verilecek
ücret en az bilgi çalışanlarını firmada tutacak seviyede olmalıdır. Çünkü, personelin ayrılması durumundayeni bir çalışanı bulmak zor olduğu gibi, rakip firmaya giden bir ar-ge
personeli firmanın ar-geplanlarını da beraberinde götürecektir. Diğer önemli nokta ise
personele verilmesi gereken ücret seviyesinin ne olması gerektiğidir. Yapılan araştırmalara göre,  ar-geçalışanlarına verilecek ücretlerin (ekleri ile birlikte), diğer çalışanlara verilenden % 16 - %20 daha fazla olması gerektiği tespit edilmiştir (Manav, 1990: 400).

2.2. Ar-Ge Faaliyetlerinde Finansal Karar Alma

Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda piyasada daha önceden görülmemiş yada farklılaşmış
ürünler, hizmetler veya fikirler ortaya çıkar. Bu farklılık beraberinde yeni ürünün pazarlanmasına, üretim sistemlerinin değişmesine ve alternatif fon kaynaklarının ortaya çıkmasına da sebebiyet verir. Bu sebeple ar-ge fonksiyonu pazarlama, üretim ve finansman
gibi diğer işletme fonksiyonlarından ayrı olarak düşünmek yanlışolacaktır. Özellikle arge ile finansman, üretim ve pazarlama fonksiyonları arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır
(Dinçer, 1996: 81).

Ar-Ge faaliyetlerinin firma ile ilintili tüm paydaşlar için daha fazla değer oluşturma
amacı gütmesinden dolayı ar-ge faaliyetleri firmanın diğer hedef ve faaliyetleri ile eşgüdümlü olması gerekliliği anlaşılır bir durumdur.

Firma yöneticilerinin ar-ge faaliyetlerinde finansal kararlar vermesinde Şekil-2’de
gösterildiği gibi bir hiyerarşi uygulaması uygun olacaktır. Öncelikli olarak ar-ge faaliyetleri firmanın diğer organları ile uyumlu olması için firmaya ait misyon ve vizyon yapıları
ile olan ilişkisi ortaya konulmalıdır. Daha sonrasında ise ar-ge bütçesi hazırlanmasında
firmanın teknoloji stratejisi dikkate alınarak uygun araştırma fikirleri üzerinden ar-ge
portföyünün oluşturulması gerekmektedir. Ar-Ge portföyünde yer alan fikirlerin her biri
ayrı, ayrı olarak değerlendirilerek her bir proje için farklı stratejilerin ortaya konulması
gerekmektedir (Matheson, 1998: 20).
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Şekil 2. Ar-Ge ve Stratejik Karar Hiyerarşisi
Kaynak: Matheson, 1998: 20
Kaynak: Matheson, 1998: 20

Ar-Ge faaliyetlerinde kararların alınmasında oluşturulan bu hiyerarşik yapının her bir
adımı oldukça kritik öneme sahiptir. Buna bağlı olarak bu karar alma aşamalarının ayrıca
incelenmesi doğru olacaktır.

2.2.1. Teknoloji Stratejisi

Küreselleşme unsurunun artması ile birlikte pazarlarda yoğun rekabet yaşanmaktadır. Bu rekabet ortamında firmaların başarılı olmaları, tüketicilerin isteklerinin arzulanan
yer, zaman, miktar, kalite ve en uygun maliyetle karşılayabilme yeteneklerini sürekli olarak geliştirmelerine bağlıdır. Özellikle, kaliteye bağlı rekabetin artmasıyla birlikte, kaliteyi
belirleyen en önemli kavramlardan birisi olan teknoloji faktörü, iş yaşamında gündemin
ilk sıralarında yer almaya başlamıştır. Bu açıdan, günümüz firma yöneticileri, ürüne bağlı
teknolojilerin geliştirilmesi üzerinde odaklanmaktadırlar (Tekin, 2003: 90). Teknoloji öylesine hızlı bir seyir içerisine girmiştir ki, bu hızı takip etmek dahi  güçleşmiştir.

Teknoloji yönetiminde teknolojik tahmin (technologicalforecasting) ve teknolojik
planlama (technologicalplanning) çok önemlidir. Gerek firmalar düzeyinde gerekse ülke
bazında teknolojik tahmin ve teknoloji planlaması mevcut kaynakların daha verimli biçimde kullanılmasına yardımcı olmaktadır. Teknoloji tahmini sırasında firmanın stratejik
karar noktaları aşağıda belirtilmiştir:
•

Yeni teknolojik trendler nelerdir izlenmesi,

•

Hangi yeni fikirlerfirmanın rekabet üstünlüğü kazandıracaktır,

•
•
•

Hangi teknolojilere yatırım yapılmalıdır,

Hangi yeni ürün ya da hizmet konseptinin müşterilerin ihtiyaçlarına uygundur,
Gelecekte ne tür olanaklar ortaya çıkacaktır,

Teknoloji stratejisi belirlerken gelecek öngörüleri ve tahminleri gerçekleştirmede çeşitli yöntemler  mevcuttur. Bu yöntemler aşağıda belirtilmiştir  ;
•
•
•

Gözlemleme (Monitoring)
Uzman görüşü (Delfi, …)
Modelleme

238 SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER
•
•

Senaryolar

Simulasyon

2.2.1.1.Teknolojik Planlama
Bir firmanın kullandığı tüm teknolojilerle ilgili kısa ve uzun dönemli tüm planlama faaliyetlerini içerir. Firma stratejileri devamlı olarak değişmektedir ve bu nedenle bir  on yıl
önce doğru olan genellemeler bir sonraki kuşakta geçerli olmayabilir. Örnek olarak bilişim
ve iletişim teknolojisi özellikle dışsal ilişki ağları ve diğer firmalarla işbirliği açısından firma  davranışlarında bir çok değişikliklere yol açmaktadır (Freeman, 2003: 306 ).

Firmanın  hangi  teknolojiler sahip olması gerektiğini  anlayabilmesi için yapması gerekenler aşağıda belirtilmiştir;
•

Firmanın hangi teknoloji konularında güçlü, hangilerinde zayıf olduğunun tespiti,

•

Firmanın teknoloji satın alma ihtiyacının olup olmadığının belirlenmesi, eğer varsa
uygun teknoloji temin etme kanallarının belirlenmesi,

•
•

•

•
•

Firmanın teknolojik gücünü etkileyen içsel ve dışsal faktörlerin belirlenmesi,
Firma için uygun teknolojilerin seçilmesi,

Firma için makro teknolojik planlama yapılması, firmanın mevcut kaynakları ile hangi yeni ürün, proses veya hizmeti ne kadar sürede üretebileceğinin belirlenmesi,
Bu yeni ürünler için, şirket kaynaklarının ne şekiIde kullanılacağının belirlenmesi,
Firmanın teknolojik planıyla işletme stratejinin bütünleştirilmesi.

Firma bu tespitleri yerine getirirken işletmenin genel stratejileri arasında da uyumu
sürekli kontrol etmesi gerekir.

2.2.2. Ar-Ge Portföyü Oluşturma

İyi bir portföy stratejisinin amacı aynı teknoloji stratejisinde olduğu gibi en çok değeri
yaratmaktır. Ancak ar-ge portföy stratejisi bir dengeleme eylemidir. Portföy, birbirinden
bağımsız birden fazla ürünü bulunan her işletmede ürün türüne veya coğrafi bölgeye
göre yapılabilir. Bir portföy, belirli bir andaki durumu gösterir ve kullanım süresi gerçek
anlamda bu planlama ufku İle sınırlıdır. Eğer enflasyon ve çevre belirsizliğinin artması
gibi sebeplerle planlama ufku daralmıyorsa, bu süre 5 ile 1O yıl arasında değişebilir. Bu
stratejinin iş ve teknoloji stratejisi niyetlerini mevcut bir dizi proje ve yeni fırsatlarla bağdaştırması gerekir (Hinterhuber, 1984: 51). Portföy stratejisi bir şirketin, hangi proje dizisinin ar-ge sonuçlarının zaman içindeki potansiyel getirisini dengelediğine ilişkin seçimini yansıtır. Portföyün çeşitli bölümleri (iş birimleri, teknolojiler, piyasalar vb.) ne kadar
odaklanılması gerektiğini gösterir. Sonuç olarak portföy stratejisi hangi ar-ge projelerine, hangi düzeylerde fon verilmesi gerektiğini belirler (Matheson, 1998: 236). Portföyün
oluşumunda temel fonksiyon en yüksek değer yaratmak oluştururken tek, tek projelerin
yarattığı  değerler  göz önüne alınmalı  ve  toplam  portföyün değeri  üzerine etkileri incelenmelidir.   

Portföy stratejisinin en zor yönlerinden biri buluşçu, ama riskli projeler ile daha kesin sonuçları olan tedrici projeler arasında doğru dengeyi kurmaktır. Tedrici, kısa vadeli,
yüksek olasılıklı projeler lehinde işleyen  kuvvetler, özellikle işletme kültürünün başarısızlığı cezalandırdığı ve ar-ge çalışmalarına uygulanan indirim oranlarının yersiz derecede yüksek olduğu durumlarda etkilidir (Matheson, 1998: 237). Portföy oluşturulurken  
değerleme  yöntemleri  dikkatli seçilmeli  ve indirgeme oranları  mevcut riskleri içerisine  
bulundurmalıdır.   
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2.2.2.1. Projeleri Portföyde Değerlendirme

Oluşturulan ar-ge portföyü içerisinde oldukça fazla miktarda projenin olması gayet
doğaldır. Ancak portföye dahil edilen projelerin derecelendirilmesi ve sıralanması gerekmektedir. Projelerin derecelendirilmesinde her bir projenin sahip olduğu vade, nakit
akımları ve araştırma zorlukları farklı olacağından yapılacak yanlış bir değerlendirme
önemsiz projeleri ön plana çıkarabilecekken oldukça önemli projeleri daha gerilere itebilecektir. Bu durumun ortadan kaldırılması için her bir projenin risk ve getirileri ayrı ayrı
oluşturulmalıdır ve bir denge oluşturulmalıdır (Ercan, Ban, 2005: 188).
Ar-Ge projelerinin derecelendirmesindeki bu zorlukları aşılması konusunda sistematik bir yaklaşıma
ihtiyaçhalinde
duyulduğu
bir gerçektir.
derecelendirilmesinde Matolması
oluşacak
net nakit Projelerin
akımları değişkenleri
kullanılarak
birAr-Ge
matriskafesi
oluşturulur.
Oluşturulan
matriste oldukça
temel
heson tarafından
geliştirilen
modelinin
kullanılması
karar sürecine
olarak dört bölüm
Bu bölümler;
peynir-ekmek,
büyük katkı sağlayacaktır.
Ar-Ge bulunmaktadır.
kafesi modelinde
projelerin
başarı olasılıkları ve projeinci, istiridye ve beyaz fil olarak adlandırılır (Matheson, 1998:
nin başarılı olması
halinde oluşacak net nakit akımları değişkenleri kullanılarak bir matris
237).
oluşturulur. Oluşturulan
matriste
temel
dörtvebölüm
bulunmaktadır.
Bu bölümler;
Ar-Ge
projeleri
başarıolarak
olasılıkları
muhtemel
net nakit
peynir-ekmek, inci,
istiridyegöre
ve beyaz
fil olarak
adlandırılır
(Matheson,
akımlarına
matrise
yerleştirilirken
yukarı
çıkıldıkça1998: 237).
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akımlarına
olasılığının düşeceği kabul edilmektedir. Ayrıca projeler
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YÜKSEK
Başarı Halinde Net Cari Değer
Şekil 3: Ar-Ge kafesi Matrisi
Kaynak: Matheson 1998: 239
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tedir.

Peynir-Ekmek Projeler

Sol üst bölme başarı olasılığı yüksek ve ticari değeri iyi projeleri temsil eder. Bu projeler genellikle mevcut iş alanlarındaki ürün ve süreçlerde tedrici iyileştirmeye odaklanır.
Bir başka özellikleri de mevcut teknolojinin ve kullanım alanlarının sınırlı birer uzantısı
olmalarıdır. Peynir-ekmek projeler mevcut iş birimleri için düzenli sonuçlar üretme ve
daha kısa vadeli kar amaçlarını destekleme gereğini yerine getirir (Matheson, 1998: 239).
Firmalar ticari kaygılar nedeni ile bu bölümde daha çok proje görmek isterler.
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İnciler

Sağ üst bölme hemticari hem deteknik başarı açısından en büyük potansiyele sahip
projel∆eri kapsar. İnci projeler çığır açıcı ticari uygulamalara yöneliktir ve kanıtlanmış
teknik ilerlemelerle uğraşır. İdeal olan, ar-ge portföyünün her biri uzun vadeli rekabet
üstünlüğü sağlamaya yönelik çok miktarda inci proje içermesidir. Doğada incilere ender
olarak rastlanır ve bir inci bulabilmenin tek yolu çok sayıda istiridye açmaktır. Aynı ilişki
ar-ge alanı için de geçerlidir (Matheson, 1998:  241). Bu tür projelerin portföyde bulunabilmesi için temel araştırmalara önem verilmesi gerekmektedir.

İstiridyeler

Ar-Ge kafesinin sağ alt bölmesi yeni bir stratejik üstünlük yaratmak için tasarlanan
erken evre projeleri temsil eder. Bu projelerin büyük potansiyeli vardır, ama bu potansiyeli ortaya çıkarmak için atılımlara gerek duyulur. Burada potansiyel karşılık son derece
yüksektir, ama başarı olasılığı başlangıçta düşüktür. Gerçekte bu bölmedeki çoğu projenin
sonuç vermeyeceği baştan bilinir. Bu projelerin ticari potansiyelini ve teknik başarı olasılığını çevreleyen belirsizlikler zaman içinde azalır. Azalmayla birlikte bunları diğer bölmelere kaydırmak mümkündür. Örneğin, belirli bir “istiridye” projenin önündeki teknik engeller aşıldıkça, bu proje inci bölmesine kaydırılabilir; ama ticari potansiyeli çok azalırsa
peynir-ekmek bölmesine geçecektir (Matheson, 1998:  241). Portföydeki  incilerin temel
kaynağıdır ve incilerle doğru orantılı şekilde arttırılmalıdır fakat bu projeler iyi değerlendirmelidir, çünkü bu projelerin beyaz fillere dönüşme olasılığı da yüksektir.

Beyaz Filler

Sol alt bölmedeki projeler kralın beyaz filleri gibidir: Kaynakları tüketir, daha umut
verici projelerin yerini alır ve teknik başarı sağlama ya da önemli bir ticari değer yaratma olasılığı taşımazlar.  Ama neredeyse bütün şirketlerde bu tür projeler bulunur. Genel
olarak bunlar önce istiridye ya da peynir-ekmek projeler olarak ortaya çıkar, ticari ya da
teknik aksamalar belirlendikçe beyaz fillere dönüşür (Matheson, 1998: 242). Bu tür projelerin değer yaratma özellikleri olamadığı gibi portföyün toplam değerini de düşürürler.
Beyaz fil durumundaki projeler portföydenayıklanmalı veya tekrar değerlendirilecekleri
bir zamana ertelenmelidirler.

2.2.2.2. Portföy Bütçesi Oluşturulması

Ar-Ge portföyü içerisinde projeler derecelendirildikten sonra hangi projelerin
desteklenip hangi projelerin desteklenmeyeceği ve desteklenecek projeler için ne kadar
bütçe oluşturulması gerektiği önemli bir problemdir. Daha önceden belirtildiği gibi derecelendirilmiş projeler içerisinden hangilerinin fonlanması gerekliliği firmanın teknoloji
stratejisine ve sahip olduğu finansal yetkinliğe bağlıdır. Bu noktada kabulü gerçekleştirilen projelerin bütçelerinin oluşturulması iki sebepten dolayı oldukça zordur.  İlk olarak
yapılacak harcamalar ile bu harcamaların sonuçları arasında ilişki kurmak oldukça zordur
(Manav, 1990: 398). İkinci olarak ise; kabul edilen projeler için gerçek anlamda ne kadar
fon ihtiyacının olduğunu tahmin etmek çok zordur (Pekiner, 1983: 409).

Ar-Ge projelerinin bütçelenmesinde karşılaşılan bu güçlüklere rağmen projelerin firma değeri ve diğer yapılara etkisi göz önüne alındığında, projelerin genel kurul toplantılarında en önemli konuların başında geldiği bilinmektedir (Rautentrauch ve Villers,1968:
176). Firmaların uzun vadeli hedefleri ile diğer yıllık finansal hedefler göz önünde tutularak ar-ge kararları verilmektedir. Ar-Ge faaliyetleri çabuk ve kesin sonuç vermediğinden faaliyetlerin çok yakından izlenmesi ve denetlenmesi gerekir. Ar-Ge portföy bütçesi
oluşturmada Ar-Ge faaliyeti maliyet kaynakları Tablo-1’de verildiği gibidir:

Personel

Projelerde görevli yöneticiler
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Mühendisler

Teknisyenler

Yardımcılar  Ücretleri, Sosyal yardımlar, Fazla mesai Ücretleri
Temel donanım ve
tesisler

Bilgisayar

Analitik tesisler
Test tesisleri

Mevcut tesislerin modernizasyonu
Tesisler amortismanı

Malzemeler

Prototip bileşenleri ve sistemleri

Kullanıldıktan sonra atılan parçalar
Faaliyet malzemeleri

Hizmetler

Analitik hizmetler
Test hizmetleri

Know-How hizmetleri
Temizlik hizmetleri

Tablo 1. Ar-Ge Faaliyetleri Bütçe Kalemleri
Kaynak: Compton, 1999: 525

Ar-Ge faaliyetin yeni fikirlerin ortaya çıkarma çabası olarak kabul edildiğinde en
önemli unsurun insan veya beyin gücü olduğu anlaşılmaktadır. Buna bağlı olarak ar-ge
bütçesi oluşturulurken ilk aşamada uygun personelin tedariki ve bu personelin firmada
tutabilme çabası için yapılacak harcamaların tespiti ile başlanmalıdır (Manav, 1990: 400).

İkinci aşamada ise ar-ge faaliyetleri için uygun araştırma ortamlarının hazırlanması
için yapılacak harcamaların hesaplanması gerekmektedir. Elbette ar-ge için gerekli tesislerin diğer yapılardan oldukça farklı ve pahalı olacağı bir gerçektir. Ancak bu bölüme
yapılacak harcamalar daha sonraki araştırmalarda da kullanılacağı için uzun vadede diğer
unsurlara göre proje başına giderleri daha düşük olacaktır.
Kullanılacak sarf malzeme ve diğer hizmetler de ar-ge bütçesi içerisinde hesaplanması
gereken önemli kalemler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Firmaların tek tek projeler üzerinden ar-ge bütçesi hazırlaması en uygun yöntem olarak düşünülmekte, ancak ar-ge kültürü gelişmiş firmaların daha ortaya çıkmamış projeler
ve diğer olasılıkları göz önüne alarak farklı bütçeleme yöntemleri uyguladıkları da görülmektedir. Bu yöntemeler:
•
•

Götürü Yöntemi

Matematiksel (Formel ) yöntemlerdir.

2.2.2.2.1. Götürü Yöntemi

Firma yönetimi ar-ge bütçesini genellikle satışların   herhangi bir yüzdesi   olarak
hesaplar. Bu sanayinin farklı dallarında teknolojik rekabetin   yoğunluğuna bağlı olarak
farklılaşmakla  beraber , aynı sanayi dalındaki firmalar arasında birbirine oldukça yakın
düzeylerde olmaktadır (Freeman, 2003: 297). Bu   tür yöntemlerde   farklı uygulamalar  
mevcuttur fakat en çok kullanılanlar :
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•

Satışların yüzdesi

•

Bir önceki yıl harcamaları

•
•

Karın yüzdesi

Rakiplerin harcamaları

Yapılan bir araştırmaya göre bu alanda yapılan  fon tahsislerinin %74 nün götürü usulle yapıldığı anlaşılmıştır (Heiser,1959: 287,Manav, 1990: 401).

2.2.2.2.2. Matematiksel (Formel ) Yöntem

Ar-Ge portföy bütçesinin   matematiksel modellerle   belirlenmesi için çalışmalar bir
çok bilim adamının çalışma konusu olmuş ve ar-ge dinamiğini bir sistem içerisine yerleştirmeye çalışmıştır. Bu yöntemler kolay ve tekrarlanabilmesi açısından başarılı görülürken
aynı zamanda projeleri kısıtlayıcı durumdadır.

Rautentrauch ve ViIIers’ın Önerisi

Bu yönteme göre, işletme önce ar-ge masrafları için bütçe döneminde ne kadar harcayacağını tesbit etmeli, belirlenen miktarı beklenen yatırım getirisi ile ar-ge personelinin
devamlılığı açısından incelenerek nihai karar verilmelidir. Yönteme göre, ar-ge masrafları
dikkate alınmadan kar tesbit edilecek ve sonra bu kar aşağıdaki formül çerçevesinde belilenecektir(Rautentrauch ve ViIIers, 1968: 117).
P -  Ar-Ge Masrafları =X/100 x i

P: Ar-Ge masraflarının indirilmesinden önceki kar,

Ar-Ge Masrafları: tesbit edilen ar-ge masrafları toplamı,
i : Yatırım tutarı,

X / 100: Yatırım tutarı üzerinden getiri oranı
ifade etmektedir.

Formüle göre, ar-ge faaliyetlerine tahsis edilebilecek en az miktar aşağıdaki gibi olacaktır:
Ar-Ge Masrafları. = P_ x /100 x i

Formülden çıkan sonuca ve firmanın politikasına göre, yatırım üzerinden getiri önce
kardan düşülecek, geriye kalan tutar ar-ge portföyü için ayrılacaktır. Ar-Ge portföyü için
ayrılan fon , ar-ge portföyünün giderlerini karşılıyorsa onay verilecektir. Fon yeterli gelmiyorsa, yönetim burada karar vermek durumundadır. Firma ar-ge portföyünün harcama
tutarını rekabette geride kalma riskine rağmen azaltacak, ya da gelecekteki rekabet gücü
için bu günkü net nakit akışını azaltacaktır .

Heckert ve Willson‘un Önerisi

Bu yöntem, ar-ge masrafları ile, araştırma için gerekli sabit ve döner sermaye ile
geri ödeme dönemi arasında bir ilişki kurmaktadır. Yöntemin formülü (Hekert ve Willson,1967: 355-357):
R= 2(YxNxS-(P+W))
Burada;

R :Proje için azami Ar-Ge harcamaları tutarı,
Y : Arzu edilen geri ödeme dönemi yılları,

N: Satışlara oranla asgari kabul edilebilir net kar (% olarak)

S : Ar-Ge konusu projeden elde edilecek yeni ürünün yıllık satış tutarı.
P: Sabit yatırım tutarı
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W: Döner sermaye tutarı

Ar-Ge harcama miktarının tespitinde kullanılan formül gerçekleştirilen yatırımlara
göre ar-ge harcama tutarını tespit etmeyi benimsemiştir. Formülde tespit edilen her bir
ar-ge projesinin harcama tutarı olup, portföyde bulunan toplam ar-ge projelerinden portföy toplam ar-ge harcaması tespit edilmektedir.

Firma Değerinin Maksimum Edilmesi Yöntemi

Firma amacında esas olan, değerin maksimizasyonudur. Marjinal maliyet ve marjinal
hasılat kesişim noktası firma için en uygun yapılabilecek toplam sermaye bütçelemesi düzeyini vermektedir. Bu düzeyden sonra yapılacak her bir liralık yatırımdan elde edilecek
getiri kaynak maliyetini karşılayamayacak olup, firma değerini azaltacaktır (Ercan, Üreten, 2000: 72). Şekil-4’te gösterilen ar-ge’nin firma değerine (net cari değer açısından)
katkısını (majinal değer (hasıla)) ve ar-ge projelerinin marjinal maliyetidir.
Beklenen Değer

Şekil-4: Ar-Ge Portföyünün Maksimum Değere Ulaşması

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Marj.Değer
Marj. Maliyet

Beklenen Maliyet

Şekil 4. Ar-Ge Portföyünün Maksimum Değere Ulaşması

Önce projeler, beklenen değerin beklenen maliyete

Önce projeler, beklenen değerin beklenen maliyete oranına göre, en yüksekten
oranına göre, en yüksekten başlayaraksıralanır. En verimli
başlayaraksıralanır. En verimli projeden başlanarak sırası ile marjinal değer katkıları
projeden
başlanarak
sırası
ile marjinal
ve marjinal
maliyetleri
yerleştirilir.
İki eğrinin
kesiştiğideğer
nokta katkıları
portföydenveelde edilecek
marjinal
maliyetleri
yerleştirilir.
İki
eğrinin
kesiştiği
nokta
maksimum değerdir, bundan sonra yapılacak her harcama değeri düşürecektir.
Marjinal
portföyden
elde
edilecek
maksimum
değerdir,
bundan
maliyet eğrisinin marjinal değer eğrisini kestiği noktadan sonraki kalansonra
projeler ya beyaz
yapılacak
her harcama
düşürecektir.
Marjinal
maliyet
fillerdir yada
istiridyelerdir
bunlarındeğeri
tespitinin
iyi yapılması
gereklidir.
Bu projeler kesineğrisinin
marjinal
değer
eğrisini
kestiği
noktadan
sonraki
kalan
likle ortadan kaldırılmamalı ve geçici süre dondurulmalıdır.

projeler ya beyaz fillerdir yada istiridyelerdir bunların tespitinin
3.2.3. Proje
iyi Stratejileri
yapılması gereklidir. Bu projeler kesinlikle ortadan
kaldırılmamalı
ve geçici süre her
dondurulmalıdır.
Ar-Ge projelerinin derecelendirilip
bir proje için gerekli bütçelerin hazırlanma-

sından sonra bu projelerin yürütülmesi için gerekli ve proje çıktılarının muhtemel firma
3.2.3. Proje
Stratejileri
değerine olacak etkileri
firmanın
başta pazarlama, finans ve ar-ge personeli ile beraber
planlanmalıdır. Yapılan her çalışmanın çıktısı firmanın piyasadaki konumunu etkileyeceği
Ar-Gekoordineli
projelerinin
derecelendirilip
her bir proje (Matheson,
için
için belirtilen ekiplerin
çalışma
zorunluluğu bulunmaktadır
1998:
gerekli bütçelerin hazırlanmasından sonra bu projelerin
262).

yürütülmesi
ve proje
çıktılarının
firma
Pazarlama
bölümü, için
ar-gegerekli
projelerinin
sonucunda
ortayamuhtemel
çıkacak ürün
veya kavramladeğerine
olacak
etkileri
firmanın
başta
pazarlama,
finans
ve
arrın ticari belirsizliklerini ortaya koymaya çalışır (Drucker, 2000: 284).
ge personeli ile beraber planlanmalıdır. Yapılan her çalışmanın

Finans bölümü, ar-ge projelerinden kaynaklanacak nakit akımlarındaki risk ve belirçıktısı firmanın piyasadaki konumunu etkileyeceği için belirtilen
sizlikleri ölçülebilir düzeye indirgeyip risk-firma değeri açısından analizleri gerçekleştiekiplerin koordineli çalışma zorunluluğu bulunmaktadır
rerek yöneticinin optimum karar vermesine yardımcı olur. Ayrıca proje başlatılıp devam
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ederken ortaya çıkan değişikliklerin ar-ge personeli tarafından diğer firma organlarına
anında iletilmesi proje başarısı için oldukça önemlidir.

Proje stratejisinin oluşturulmasında bulunan bu ekiplerin optimum karar vermelerinde temel ölçüt ar-ge harcamalarının miktarı, proje süresi ve proje çıktılarının firma
değerine muhtemel etkileridir. Yapılacak projenin dinamik bir yapıya sahip olması proje
stratejilerinin de dinamik bir yapıya sahip olması gerçekliğini ortaya koymaktadır. Buna
bağlı olarak proje strateji kararları tek seferlik alınacak kararlar olmayıp zaman içerisinde
şekillenen sürekli ve sistematik bir yapıya sahip olmalıdır.

3. Sonuç

Ar-Ge faaliyetleri hem makro, hem de mikro ekonomik yapılar bakımından rekabetçi yapının temeli olan teknoloji ve inovasyonun tek kaynağıdır. Ar-Ge faaliyetlerinin bu
önemli yapısı her kesim tarafından kabul edilmekle birlikte, ar-ge faaliyetlerinin doğasında bulunan büyük belirsizlik oranları yöneticileri büyük bir karar verme problemi ile baş
başa bırakmaktadır. Yöneticilerin bu zor kararları verebilmeleri için probleme sistematik
yaklaşımlar getirmesi gerekmekte ve karar mekanizmasında bulunan her bir unsurun
yüksek disiplin şartlarında çalışmaları sürdürme gerekliliği bulunmaktadır.

Firmaları kuruluş amacı karlılığı arttırarak, firma değerini maksimize etmek olarak
kabul ettiğimizde ar-ge faaliyetleri üzerinde alınacak kararların temel dayanağı da ar-ge
faaliyetinin firma değerine muhtemel etkisi olacaktır. Elbette bu temel unsurun yanında
firmaların misyonu, piyasa stratejileri, teknoloji stratejileri ve firmanın sahip olduğu imkanlar da karar noktasında oldukça etkilidir.

Firmaların ar-ge faaliyetleri için oldukça karmaşık süreçlerden geçmelerinin gerekliliği bir çok firma açısından ar-ge faaliyetlerine mesafeli durmasına sebebiyet verebilmekte,
yada katma değeri düşük daha kolay ar-ge projelerine yönelmelerine sebebiyet verebilmektedir. Firmaların karşılaştıkları bu zor duruma bağlı olarak firmaların bulunduğu ülkenin de katma değer üretmekte zorlanacağı ve buna bağlı olarak başta dış ticaret açığı
olmak üzere bir çok makro ekonomik zorluk yaşayacağı da tahmin edilebilir bir sonuçtur.

Ülke refahının arttırılması hem mikro, hem de makro boyutlarda rekabetçi yapıların
oluşturulması adına ar-ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve bu faaliyetlerin teşvik edilmesi
gerekmektedir.
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1. Sağlık Kuruluşlarında Marka ve Markalaşma

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sağlık hizmetleri en büyük sektörlerden birisi
olmasına rağmen geçmişte bu sektördeki markalaşma yaklaşımları oldukça tutucu olmuştur. Birkaç tane güçlü, fark edilen marka sağlık sektöründe mevcut olsa da diğer sektörler
ile kıyaslandığında halen bu sektörde önemli markaların eksikliği hissedilmektedir (Snihurowych, Cornelius, ve Amelung, 2009). Bununla birlikte günümüzde birçok sağlık kurumu kendi markalarını geliştirmek adına etkileyici adımlar atmakta ve potansiyel hasta
gruplarında marka bilincini güçlendirmektedirler (Berry ve Seltman, 2007).

Medya aracılığıyla kamuoyunda güvenilir bir marka olma hem kamu hem de özel
sağlık sektörü açısından günümüzde geçmişle kıyaslanmayacak derecede çok önemsenmektedir. Uzun yıllar sistemin dışına ötelenen şimdi ise memnuniyetiyle hekim, hastane
seçimiyle sistemin odak noktasına doğru ilerleyen hastaya hitap edebilmek artık büyük
önem taşımaktadır (Güneş, 2013: 1011). Yaygın inanışın aksine pek çok sağlık kuruluşu
marka varlığını büyük reklam bütçeleri ile inşa etmez. Bunu sürekli kaliteli ürünler ve
hizmetler sağlayarak, hasta ilişkilerine önem vererek ve sürekli tutarlı, anlamlı mesajlar
vererek yaparlar. Bir sağlık hizmeti sunumunda marka oluşturmak demek; müşterilere
kalitenin ilk ve en önemli şey olduğunu vaat etmek anlamına gelmektedir (Tengilimoğlu,
2011: 392). Bu doğrultuda markaların günümüzde yapabileceği en iyi şey, müşterilerinin
arayışlarına yanıt verecek sürekli bir yenilik içerisinde, müşterileriyle orta noktada buluşmak ve bu yenilikleri müşterilerin bulabileceği ve başkalarıyla paylaşabileceği yerlere
koymaktır. Marka sahipleri, müşterilerinin ve topluluklarının bu yenilikleri ağızdan ağza
yaygınlaştıracaklarına ve anlamı yüklemek için sosyal ağlarında geçer akçe olan bu marka
ürünlerini kendi aralarında takas edeceklerine güvenmek zorundadır (Hobsbawm, 2014:
321). Bu durumda sosyal medya, sağlık kurumlarının çalışanları, paydaşları, hastaları ve
tüketicileri ile iletişim kurabilecekleri kanallar olmaktadır. Başka bir deyişle sosyal medya
sağlık sektörü markalaşmasında ideal araç olabilir (Snihurowych ve diğerleri, 2009).
Markalaşmanın işletmelerin teknik ve hizmet kalitesini arttırdığı ve kurum içinde yenileşim sağladığı bilinmektedir. Snihurowych ve diğerleri (2009), bir sağlık kurumunun
iyi şekilde markalaşmasının yalnızca gerçek kaliteyi arttırmakla kalmadığını ve bunun
yanında hastalar tarafından hizmet kalitesinin arttığı algısını yaratıp sonuçları pozitif şekilde etkilediğini ifade etmiştir. Markalaşma üzerine klasik yaklaşımın da belirttiği gibi bir
markanın değerleri kısmen iletişim ile kurulabilmektedir  (de Chernatony, 2001, s. 32).
Markalaşma efektif iletişim ve tüm paydaş çıkarlarının düzgün belirlenmesi ile eş anlamlıdır. Sağlık kurumları, markalarını daha geniş bir doktor ve hasta kitlesine ulaştırmak için
sosyal medyayı kullanmaya başlamıştır (Berry ve Seltman, 2007).

1.1. Markanın Tanımı

Birçok akademisyen ve uzman, bir şirketin uzun dönemli hayatta kalabilmesi ve rekabet avantajı kazanmasının ana koşullarından birisinin güçlü bir marka geliştirmek
olduğunu savunmaktadır (Zablah, Brown ve Donthu, 2010; Santos-Vijande, Río-Lanza,
Suárez-Álvarez ve Díaz-Martín, 2013). Kotler’e (2002) göre marka, bilinen bir kaynaktan
yapılan bir öneridir (Kotler, 2002: 8). Bir işletmenin pazara sunduğu öneri ise genellikle
somut ürünleri ve soyut hizmetleri içerir. Bir uçta pazara sunulan sabun, diş macunu ya da
tuz gibi hiçbir hizmetin dâhil olmadığı yalnızca somut bir ürün olabilir. Diğer uçta da saf
hizmetler vardır; bu durumda pazar önerisi öncelikle hizmettir. Bu duruma dâhil olan örnekler ise bir doktor muayenesi ya da finansal hizmetlerdir. Bu iki zıt ucun arasında birçok
ürün-hizmet karışımı mevcuttur (Kotler ve Armstrong, 2012: 224). Pazarlama açısından,
bir ürün ya da öneri eğer hedeflenen alıcıyı tatmin ediyor ve alıcıya değer ulaştırabiliyorsa
başarılı olacaktır. Bir alıcı farklı öneriler arasından hangisinin daha fazla değer aktardığına göre seçim yapacaktır. Değer, alıcının aldığı ve verdiği arasındaki bir orandır. Müşteri
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bu değişimden faydalar kazanacak ve giderlerini ölçecektir (Kotler, 2002: 6). Sağlık kuruluşları gibi hizmet işletmelerinde markalaşma özel bir rol oynamaktadır. Büyük hizmet
işletmeleri markalaşarak müşterilerinin somut ve soyut ürünleri daha iyi anlamalarına
ve kafalarında canlandırmalarına imkân sağlarken ayrıca algılanan parasal maliyetleri ve
güvenlik zaaflarını azaltır (Lee, Huang ve Hsu, 2007).

Marka, bir şeyin vaadidir. Tarih boyunca markalar, kaliteye söz vermişlerdir. Bu, ürünün, hizmetin ve deneyimin kalitesidir (Frampton, 2014: 61). D. Aaker (1991) markayı
“bir veya bir grup satıcının malları veya hizmetlerini saptamaya ve bu malları ya da hizmetleri rakiplerinden farklılaştırmaya yarayan, ayırmaç, alamet-i farika veya ambalaj tasarımı
gibi, ayırt edici bir isim ve/veya sembol” olarak tanımlar (s.25). P. Kotler’e (1988) göre
marka “ürün ya da hizmetlerin sağlayıcısını ya da sağlayıcılarını belirtmek ve rakiplerin
ürün ve hizmetlerinden farklılaştırmak için kullanılan isim, terim, işaret, sembol, tasarım
(logo, paket tasarımı ya da patent gibi) ya da bunların kombinasyonu” olarak tanımlanır
(s. 463). Bu tanımlar, marka yönetimi alanındaki diğer önemli araştırmacıların tanımları
ile uyuşmaktadır. Bu nedenle başarılı bir marka yaratmak için pazarlamacıların marka
bileşenlerinden önemli olanları dikkatlice seçmeleri ve kendi ürünlerine has bağlantıları
yakalamaları gerekmektedir (Keller, 2003: 3). Böylece bir marka, müşteriye ürünün kaynağını işaret eder ve hem müşteriyi hem de üreticiyi, benzer ürünler üretmeye girişen
rakiplerden korur (Aaker, 1991: 25). Bir pazarda pay almak ve liderlik yakalamak için bir
markada şu özellikler olmalıdır (Kapferer, 2008: 12):
•

Büyük bir fikir bulabilme yetisine sahip olma ve çekicilik,

•

İletişim halinde olmak,

•
•
•

Temas noktalarında insanlar ile deneyim kazanmış olmak,
Eylem ve davranışlar ile harekete geçmek,
Dağıtımı yapılmış olmak.

Millison ve Michael’a (2000) göre bir marka, bir müşterinin bir ürün ya da hizmeti
alırken veya kullanırken gelişen süreçten beklentilerinin ve isteklerinin temel olarak tatminini temsil eder. Bu da müşterilerin soyut bir şey, yani bir düşünce, duygu, fiziksel bir
his, hatta bazı durumlarda sosyal etkileşim aldıklarını ve bütün bunların zevkli ve tatmin
edici bir memnuniyette birleştiğini gösterir. Yüzlerce hatta binlerce memnun müşterinin
etkileşimi, bir hizmet ya da ürünü marka haline getirir. Bir marka bu nedenle satıcı ve
alıcı arasında süregelen bir işbirliğini de gösterir. Tek bir olay bir markayı tüketicilerin
kalbinde yer ettirebilirken bir markalaşma olayı bunun gibi birçok pozitif olayın toplamını özetlemektedir. Ayrıca, bu işbirliği alıcı-satıcı ilişkisini de üretir. Bir ilişkinin marka
değeri, işletme yönetiminin bunu özel politikalarla, eğitimle ve teknik yapılarla desteklemesiyle olur. Müşterilerin mutlu yüzlere sahip olmasını sağlayacak olan sonuçlardır ve bu
seviyede sonuçlara titiz bir hazırlık yapmadan ulaşılamaz. Aynı zamanda, bu sonuçlara
ulaşabilmek için taraflar arasında düzenli bir ilişki geliştirmek ve güçlendirmek gerekir.
Bu da sürekli bir gelişim seviyesi ile sağlanabilir. Bu nedenle marka sahipleri, güçlü bir
vizyonla uyumlanmış yüksek kalitedeki hizmetin, gerçek müşteri memnuniyeti taahhüdü
ile sunulduğundan emin olmaları gerekir (Blackett, 2014: 30-31).

1.2. Marka Öğeleri

Bir marka akılcı ve duygusal iki tür öğe tarafından oluşur. Akılcı öğe (düşünülen) markanın ne yaptığı, ne söylediği ve ne sunduğu ile ilgilenir. Akılcı öğeler, marka iletişiminin
tema ve içeriğini, önerisini ya da vaadini ortaya koyar. Beynin sol tarafına ya da akılcı
yönüne seslenir. Markanın en görünebilir parçasıdır. Duygusal öğeler (hissedilen) ise markanın kendisini nasıl ifade ettiği, anlattığı ve sunduğu ile ilgilidir (Kotler, 2000: 406-408).
Ürün ve hizmet markalarının akılcı ve duygusal öğeler çerçevesinde kavramsal bir benzerliği bulunmaktadır (De Chernatony ve Segal-Horn, 2001).
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Hem ürün hem de hizmet markaları akılcı ve duygusal ihtiyaçları karşılar. Ancak akılcı
faydadaki soyut elementlerin miktarı hizmet markasının kullanımını etkileyebilir. Mesela
bir havayolu şirketi tarafından sunulan hizmet kısmen somuttur ve fonksiyonel faydanın
doğası anlaşılabilirdir (ör. A noktasından B noktasına hızlı ve rahat şekilde ulaşmak gibi).
Ancak fonksiyonel faydaları gelecekteki vaatler olan emekli sandığı gibi finansal hizmetler
için durum daha soyuttur. Bu durumda müşterilerin daha güçlü şekilde akılcı beklentilerinin yerine geleceğine dair inançları desteklenmelidir; bu da şirket markalaştırmasının
güçlenmesi ve tüketicinin güven ve inancının artması ile olacaktır (De Chernatony ve Riley, 1999).

1.3. Marka Bileşenleri

Hizmet markası aslında bireysel veya kurumsal hizmet sunucusunun gelecekteki deneyimin tabiatı hakkında verdiği bir söz olarak tanımlanabilir (Berry, 2000; Berry ve Seltman, 2007). Berry (2000), hizmet markası temel bileşenlerini marka sunumu, dış marka
iletişimi, marka anlamı, müşteri deneyimi ve marka değeri olarak ifade etmiştir.

1.3.1. Marka sunumu

Arzulanan marka imajının organizasyon kontrolünde yürütülen iletişimidir. Reklam,
marka ismi, ayırmaç, web siteleri, çalışan üniformaları ve tesislerin tasarımı, arzu edilen
marka mesajını yaymak için kullanılan araçlardır. Marka sunumu, direkt olarak müşterinin tanıma ve hatırlama becerisi olan marka farkındalığını etkiler.

1.3.2. Dış marka iletişimi

Marka hakkında örgüt kontrollü iletişimdir. Giderek artan ve internet ile sosyal medya
aracılığıyla yayılan blog’lar, mesaj panoları ve kişisel web siteleri üzerinden tanıtım ve
ağızdan ağıza iletişim ana nedenleridir. Bu iletişimler, marka farkındalığı ve marka anlamını etkileyebilir. Müşteriler hevesli olarak bir hizmet hakkında tarafsız bilgi alma eğilimindedirler. Hizmetle ilgilenen potansiyel müşterilerin, daha önce bu karmaşık, dolaylı
ve değişken olan hizmeti tecrübe etmiş müşterilerle aynı fikirde olmaları muhtemeldir.
Kavramsal olarak ağızdan ağza iletişim ve tanıtım, daha geniş kitlelere ulaşan ve markayı
güçlendirmek için geliştirilmiş olan organizasyon kontrollü iletişimden daha fazla etkiye
sahip olmalıdır.

1.3.3. Organizasyonla ilgili müşteri deneyimi

Müşterinin artan deneyiminin organizasyonla karşılıklı etkileşimidir. Organizasyonun
müşterisi olmayanların izlenimi, organizasyonun kendisini nasıl anlattığı ve diğer müşterilerin söyledikleri ile şekillenir. Ancak müşterilerin organizasyona güvenmek için kendi
deneyimleri vardır ve bu deneyimler marka anlamını şekillendirmede orantısız olarak etkilidir (ör. müşterinin markayı baskın algılaması).

1.3.4. Marka anlamı

Markayı hatırlatarak müşterinin aklına çabucak gelen bir kavram, görüş veya izlenimdir. Bu, organizasyonun müşteriye karşı şöhreti veya imajıdır. İyi yönetilen bir organizasyon, müşterilerine avantajlı ve tatminkâr deneyimler sağlamaya yatırım yapar ancak
müşterinin gerçek deneyimleri, organizasyon tarafından, kendi sunduğu markaya göre
daha az kontrol edilebilirdir. Eğer dış bilgi ve kişisel tecrübeler çatışıyorsa, müşterilerin
tecrübe tabanlı algıları duruma hâkim olur. Böylece, sunulan marka ve dış marka iletişiminin, gerçek deneyimin doğrudan etkisi ile karşılaştırıldığında, marka anlamı üzerinde
dolaylı bir etkisi vardır.
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1.3.5. Marka değeri

Marka farkındalığı ve marka anlamı aynı derecede olmasa da deneyimli müşterilerin
marka değerini etkiler. Marka anlamının etkisi daha büyüktür. Markanın farkında olup
fakat markadan hoşlanmayan müşteri alternatifleri arayacaktır. Marka değeri, verilen
markanın, markasız veya uyduruk isimli rakiplerle karşılaştırıldığında, pazarlama avantaj
veya dezavantaj derecesidir. Hizmet markalaşma modeli mal markalaşma modelinden iki
ana hususta ayrılır. Müşterilerin gerçek deneyimleri her iki modelde de belirgindir. Emek
yoğun hizmetler için ise bu deneyimlerde öncelikle üretilen malların yerine insanlar vardır. Ayrıca hizmetlerde, üretilmiş ürüne karşı organizasyon markalaşır. Müşteriler deneyimlerinin kaynağını marka olarak algılarlar. Eğer deneyim bir üründen kaynaklanıyorsa,
ürün markadır; eğer deneyim organizasyondan geliyorsa, organizasyon markalaşmıştır
(Berry ve Seltman, 2007).

Sağlık kuruluşlarında markalaşmayı sağlayacak çeşitli eylemler ve kararlar bulunmaktadır. Bu eylem ve kararların sistematik ve bilinçli olarak yapılması markalaşmanın
başarısını arttırmaktadır. Bu eylem ve kararlar güçlü marka kişiliği oluşturmayı, rakiplerinden farklı olmayı, belirli alan ya da alanlarda ünlü olmayı, çalışanlarca ve yöneticilerce
markanın içselleştirilmesini, insan kaynakları eylemlerini, işletme içi ve dışı iletişimi ve
marka liderliğini içermektedir. Bu eylem ve kararlar birbirlerini destelemekte ve birinin
eksik ya da yetersiz yapılması diğer eylem ve kararların da etkinliğini azaltmaktadır (Tengilimoğlu, 2011: 392).

2. Markalaşma ve Sosyal Medya

Geçtiğimiz on beş yılda sosyal medya siteleri yeni bir sosyal etkileşim platformu olarak sahneye çıkmıştır. Bu siteler insanların sosyalleştiği ve bilgi paylaşımı yaptığı internet topluluklarıdır. Sosyal medya ortamları blog’lardan mesaj alanlarına, sosyal ağ sitelerinden sanal dünyalara kadar uzanabilir. Müşteriden müşteriye, işletmeden tüketiciye
ve tüketiciden işletmeye doğru olan bu yeni diyalog pazarlamacılar için büyük fırsatlar
içermektedir (Kotler ve Armstrong, 2012: 141). Doğal olarak, sosyal medya ortamlarını
öğrenmek, organize etmek ve yönetmek konusunda pazarlamacıların ilgisi giderek artmaktadır. Sosyal medya bu ilgiyi, sadece takipçilerinin tercihlerini etkileyebilme yeteneği
veya bilgiyi hızlı dağıtması ile değil, aynı zamanda bu tür sitelerde katılımı, işbirliğini ve
müşteri ilişkilerini geliştirecek fırsatlar yaratmasıyla da çekmektedir  (Dholakia, Bagozzi
ve Pearo, 2004).
Sosyal medyanın hızlı yaygınlaşmasını diğer kitlesel medya araçları ile karşılaştırıldığında daha iyi görebiliriz. Radyonun 50 milyon dinleyiciye ulaşması 38 yıl, televizyonun
da 50 milyon kişinin ilgisini çekmesi 13 yıl alırken internetin 50 milyon katılımcıyı etkilemesi yalnızca 4 yıl sürmüş ve Facebook 50 milyon üyeye sadece bir buçuk yılda ulaşmıştır
(Nair, 2011). İki bin on dört yılında ise sadece Facebook’un dünya çapında toplam 2,12
milyar kullanıcısı vardır. Bu şekilde hızlı gelişen bir çevrede sağlık kuruluşlarının hayatlarına devam edebilmeleri ve rekabet avantajı sağlayabilmeleri için sosyal medya ortamına
adapte olmaları önemlidir. Birçok marka, tüketiciler ile kendi sosyal medya siteleri aracılığıyla diyalog kurmaktadır. Pazarlama kampanyalarını geliştirmek için işletmeler şimdi
bir rutin halinde internet için hazırladıkları videolarını ve reklamlarını internet sitelerine
koymakta ve sosyal ağlara katılmaktadırlar. Ayrıca, kendi blog, çevrimiçi topluluk ya da
tüketiciler tarafından üretilen eleştiri sistemleri oluşturup müşteriler ile daha bireysel
ve interaktif şekilde iletişim kurmaya çalışmaktadırlar (Kotler ve Armstrong, 2012: 17).
İşletmeler kendi markaları için benzersiz sosyal medya sayfaları oluşturarak potansiyel
müşteriler ile bağlantı kurmayı, farkındalık yaratmayı ve mevcut müşteriler ile ilişkileri
güçlendirmeyi hedeflemektedirler. Bunlar sosyal medya sitelerini kullanmanın avantajları
olarak geçse de, tüketici-marka ilişkisini kurmaktaki etkisi henüz açık olarak incelenme-
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miştir. Aktif üyeler yüksek derecede interaktif bir ortam oluşturarak hizmetler hakkında
davranışsal bağlılığa dönüşebilen pozitif geri dönüşler yapmaktadırlar (Kang, Tang ve Fiore, 2014).

Sosyal doğası, işletmelerin sosyal medya sitelerini pazarlama stratejilerini uygulamak
için bir platform olarak seçmesindeki temel sebeptir (Kang ve diğerleri, 2014). Fakat burada önemli olan bu sosyal doğayı anlamak ve müşterilere gerçek değer sunarak bu ilişkileri şekillendirmektir. Müşterilerle anlamlı ilişkiler kurmak için önce onları ve marka ile
nasıl bağlantı kurduklarını anlamak gerekir. Bu türde bir anlayış sadece işletmenin ürünlerinden ve pazarlama programlarından değil aynı zamanda temel müşteri ihtiyaçları ve
marka deneyimleri ile ortaya çıkar (Kotler ve Armstrong, 2012: 96-97).

Kurumlar tarafından yönetilen Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin vb. sosyal medya
siteleri aynı zamanda marka topluluklarının tanımıyla da tutarlı özellikler göstermektedir. Marka toplulukları, marka ile ilgili ortak ilgi alanlarına sahip binlerce tüketicinin hem
kendi aralarında hem de marka ile iletişimlerine imkân sağlar (Kang ve diğerleri, 2014).
Sağlık kuruluşlarının öncelikle müşterilerinin sosyal medya sitelerine katılımlarından kazanacaklarını ve beklentilerini anlamaları gerekmektedir. Eğer şirketler bu beklentileri
karşılayabilirse onlarla bağlantı kurabilir ve yeniden katılımlarını teşvik edebilir (Dholakia ve diğerleri, 2004).

2.1. Sosyal Medyanın Tanımı

Sosyal medya siteleri ve çevrimiçi topluluklar insanların, bilgi arayışı ve paylaşımı,
toplumsal olayların tartışılması ve isteklerde bulunmak gibi birçok sebeple bir araya gelmesine imkân sağlamaktadır (Wang ve Fesenmaier, 2004). Bilişim teknolojisindeki hızlı
değişim ile bunlar gibi çevrimiçi aktiviteler, yeni bir iletişim teknolojisi olan Web 2.0 ile
ya da sosyal medya aracılığıyla yapılmaktadır (Gretzel, Kang ve Lee, 2008). Sosyal medya,
gerekli değişimin yerleştirilmesini sağlarken kullanıcılara sosyal bir ağ kurma ve kendileri ile ortak ilgi alanları ve düşüncelere sahip kişilerle iletişime geçme imkânı tanıyan
mekanizmalar sunmaktadır. Sosyal medya, bireyselleştirilmiş bilgi, elverişlilik ve günün
herhangi bir zamanında plan yapma ve uygulama imkânı vererek tüketicilerin istediği
araçları sunar (Hackworth ve Kunz, 2010).

İnsanların internette ve sosyal medyada dünyanın öbür ucundaki, üyesi olabilecekleri
grupların ve toplulukların izini sürmeleri, benzer zihniyetteki insanlarla ve kafasına yatan
markalarla, belirli boyut veya tutku düzeyinde temasa geçmeleri artık çok kolaylaşmıştır
(Hobsbawm, 2014: 321). Sosyal medya siteleri, tüketici ve potansiyel tüketicilerin inisiyatifi ve pazarı kendi ellerine geçirmelerine izin verir. Bu da insanlar ve yarattıkları içerik ile
ilişkilerinin beslenip geliştiği dinamik bir ekosistem oluşturur (Khan ve Khan, 2012). Bu
ekosistem, hastaların, onlara en çok fayda sağlayan kurumlar ile iletişim haline geçmesine,
onları kendi arkadaş ve ailelerine önermesine, kendi ihtiyaçlarına en uygun sosyal medya
sitelerini ve çevrimiçi hizmetleri bulabilmelerine imkân sağlar. Hastalar, geleneksel olarak sağlık sektörü çalışanlarına güvenmeye ve danışmaya devam ederken aynı zamanda
çevrimiçi araştırma yapmaya da devam edeceklerdir (Beach, 2011). Bunun farkında olan
pazarlamacılar, yeni sosyal ağların gücünden faydalanabilmek ve internet ile sosyal medya üzerinden yayılan fırsatları kendi ürünlerini desteklemek için kullanabilmek amacıyla
çalışmaktadırlar. Artık tüketicilere tek taraflı reklamlar göndermek yerine internet ve sosyal medya sitelerini kullanarak ve tüketicilerle etkileşim kurarak onların konuşmalarının
ve hayatlarının bir parçası haline gelmeyi ümit etmektedirler (Kotler ve Armstrong, 2012:
141). YouGov Araştırma Şirketi tarafından 2011 yılında yapılan bir çalışmada işletmelerin
güçlü bir sosyal medya sitesine sahip olmalarının işletme ve pazarlama açısından önemli
olduğu bulunmuştur. Tüketicilerin %57’si bir hastane ile sosyal medya bağlantılarının olmasının o hastaneyi tercih etmeleri için kararlarını etkileyecek bir faktör olduğunu belirtmiştir.
Benzer olarak; ankete katılanların % 81’i güçlü bir sosyal medya varlığının hastanenin son
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teknolojiye sahip olduğunu gösterdiğini söylemiştir (YouGov, 2011).

Safko ve Brake’e (2009) göre sosyal medya “çevrimiçi olup iletişim yoluyla bilgi, fikir
veya içerik paylaşmak isteyen insanların kurduğu toplulukların faaliyetleri, uygulamaları
ve davranışlarıdır” (s. 6). Weinberg (2009), sosyal medyanın toplum-yönlü web sitelerinden bilgi, deneyim ve perspektif paylaşımını anlattığını vurgular (s. 1). kaplan ve Haenlein
(2010) ise sosyal medyayı “Web 2,0’ın ideolojik ve teknolojik temelleri üzerine kurulmuş ve
“Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriğin” üretilmesine ve değişimine izin veren bir grup
internet-temelli uygulamalar” olarak tanımlar. Sosyal medyanın farklı karakteristikleri
olsa da temel ve bağlantılı olan anahtar özellikleri iletişim medyası, sosyal etkileşim ve
içeriktir. Bu üç faktörün üçünün de her işlevsel çevrimiçi sosyal medya yapısında olması
gerektiğini savunmaktadır (Dann ve Dann, 2011: 345).

Şekil 1. Sosyal medya bileşenleri
Kaynak. Dann, & Dann. 2011.

Şekil 1 bu üç elementin arasındaki ilişkiyi ve tüketicinin sosyal medya ile bağının desteklenmesi için birbiriyle iletişim halinde olan kategorileri göstermektedir. Sosyal etkileşim, iletişim medyası ve içerik arasındaki ilişki bize nihai tüketicinin perspektifinden
destekleyici çeşitli avantajlar sunabilir ve sosyal medyanın doğru konumlandırılması yeni
bir deneyim seti oluşturabilir (Dann ve Dann, 2011: 346).

2.2. Sosyal Medya ve Sağlık Kuruluşları

Mevcut ekonomik sarsıntılar, sağlık yöneticilerini, kullanıma uygun ve kurumsal kültürlerinin değişimini sağlayabilecek sosyal medya araçlarının potansiyel katkılarını incelemeye zorlamıştır. Bu düşük fiyatlı ve yenilikçi uygulamalar liderlerin bugünün iletişim
ve etkileşim sorunlarını çözmelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca liderleri yeni ağlar dâhilinde çalışmaya teşvik etmekte ve böylece anahtar kişilerle iletişim kurarak hiyerarşiler ve kurumsal bürokrasi ile uğraşmaktan kurtarmaktadır (Beach, 2011). Birçok sağlık
kuruluşu tüketiciler ile iletişime geçmek için sosyal medya teknolojilerini kullanmaktadır
(Ba ve Wang, 2013: 941). kurumsal olarak Facebook, Twitter ve Youtube üzerinde çok sayıda hastane bulunmaktadır (nair, 2011). Devlet kurumları da vatandaşlara ulaşabilmek
için sosyal medya teknolojilerini araştırmaktadır (Osatuyi, 2013). Sosyal medyanın sağlık
kuruluşları için birçok faydalı tarafı bulunmaktadır. Birçok çalışma göstermiştir ki sosyal
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medya; çalışanlar arasındaki ilişkiyi düzeltebilir, sosyal ağ oluşturmayı kolaylaştırabilir,
hastanenin web sitesine katılımı arttırabilir, hastanenin adını markalaştırabilir ve araştırma projeleri için kaynak olarak kullanılabilir  (Van de Belt, Berben, Samsom, Engelen, ve
Schoonhoven, 2012).

Sağlık kuruluşları, bugün ve gelecekte, web görünürlüğü kurmaktadır ki bu sosyal
medya içeriği ile inanılmaz şekilde desteklenmektedir. İki yönlü konuşmaların basit mesajlar şeklinde oluşabilme ortamının artması ile sosyal medya kullanımındaki artış sağlık
kuruluşları ile hastalar arasındaki ilişkiyi iyileştirecektir (Ba ve Wang, 2013). Sosyal medyanın kullanımı, sağlık hizmetlerine ulaşımı da arttırmıştır. Sağlık konusuna özel olarak,
hastalar sosyal medyayı deneyimlerini paylaşmak, bilgi edinmek, sağlayıcı ve aynı durumdakilerle görüşmek için kullanırken; sağlık hizmeti kurumları sosyal medyayı kullanırken
diğer kurumlara ulaşarak tüketicilere ulaşmayı hedeflemektedir. Özel sağlık kuruluşlarının yanında, DSÖ’den yerel sağlık yetki alanlarına kadar kamu sağlık kurumları da, geleneksel mesajlarını güçlendirmek için bu kanalları kullanmaktadırlar (Lober ve Flowers,
2011). Ayrıca sağlık sektöründeki yeni gelişmeler dâhilinde sosyal medya büyük bir potansiyele sahiptir; çünkü sosyal medya sosyal destek bilgilerinin paylaşım ve ulaşımını
güçlendirir, paydaşların katılım ve desteğini teşvik eder ve bireyin bağlılığını güçlendirir,
kullanıcıların doğrudan katılımını sağlar (Antheunis, Tates, ve Nieboer, 2013). Ancak pazarlamacılar çevrimiçi sosyal ağlara girerken dikkatli olmalıdırlar. Sonuçları ölçmek ve
kontrol etmek zordur. Genelde kullanıcılar içeriği kontrol etmektedir yani sosyal ağlardaki çabalar kolayca geri tepebilir (Kotler ve Armstrong, 2012: 141).

Sağlık alanında sosyal medya, sağlıkla ilgili konularda bireyleri bilgilendirmek, eğitmek ve güçlendirmek için; sağlık ile ilgili acil ve kriz durumlarında iletişimi hızlandırmak;
topluluk eylem ve işbirliklerini harekete geçirmek; davranış değişikliği gerçekleştirmek;
gözlemlenen veriyi toplamak ve sorunların toplum tarafından nasıl algılandığını anlamak
için kullanılabilir (Thackeray, Neiger, Smith, ve Van Wagenen, 2012). Araştırmalar göstermiştir ki hastalar özellikle bilgi edinmek için Twitter’ı (% 59.9) ve sosyal destek ve öneri
almak için çoğunlukla Facebook’u (% 52.3) kullanmıştır. Profesyoneller ise ağırlıklı olarak
Linkedin’i (% 70.7) ve Twitter’ı (% 51.2) kendi meslektaşları ile iletişime geçmek ve pazarlama amaçları ile kullanmışlardır. Hastaların sosyal medya ile ilgili en büyük sorunları
gizlilik meseleleri ve edinilen bilginin güvenilirliğidir. Profesyonellerin en büyük sorunları
ise yetersizlik ve yetilerin azlığıdır. Hem hastalar hem de profesyoneller gelecekte de sosyal medya kullanacaklarını belirtmişlerdir (Antheunis ve diğerleri, 2013).

Sağlıkla ilgili sosyal medya siteleri düşük maliyetle hasta bulma yetisine sahiptir ve
kullanıcılar arasında paylaşılan her yeni bilginin katlanarak büyümesine imkân tanır
(Sato ve Costa-i-Font, 2013, s. 140). Sosyal medyanın bilgi paylaşımı için kullanılması ve
hedef kitle ile iletişim için faydalanılması pozitif sonuçlar göstermiştir (Osatuyi, 2013).
Literatür, sağlık sektöründeki yeni gelişmelerde sosyal medyanın gözle görülür şekilde
potansiyel değerinin yüksek olduğunu sunmuştur. Sosyal medya sosyal destek ve bilgi
paylaşımı için yeni yollar sunmaktadır, tarafların etkileşim ve katılımını motive etmektedir, bireylerin bağlantısını güçlendirmekte ve kullanıcının aktif katılımını arttırmaktadır
(Antheunis ve diğerleri, 2013).

2.3. Sosyal Medya ve Sağlık Hizmeti Tüketicileri

Sağlık sektöründe yüz yüze etkileşim bilgi değişimi için öncelikli ortam olmuştur.
Bütün iletişim süreci gerçek zamanlı fiziksel bir ortamda hasta ve doktorun iletişimi ile
gelişmiştir. Ancak internet ve sosyal medya gibi daha yeni teknolojiler hasta bakımının
yolunu inanılmaz şekilde değiştirerek sanal ortamda doktor ile hastanın görüşebilmesine imkân sağlamıştır (Britnell, 2011). Burada unutmamak gereken en önemli şey, tüketicilerin eskisi gibi sadece hizmet sunucusundan bilgi aldığı dönemlerin geçmiş olmasıdır. Sağlık hizmeti tüketicileri, artık sosyal medya aracılığıyla hem diğer kişilerden hem
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de diğer kuruluşlardan sağlıkları ile ilgili bilgi alabilirler. Bununla birlikte, günümüzde
sağlık hizmeti tüketicileri kendi sağlık bilgilerini elde etme ve paylaşma konusunda çok
daha aktif bir role bürünmektedir ve bakımlarının gerçekleştirilmesi için karar alma
mekanizmalarının yardımını istemektedirler (Beach, 2011). Geçtiğimiz birkaç yılda
sağlık hizmeti alanı genişlemiş, hastalar daha aktif bir rol kazanarak kendi sağlıklarının
peşinden koşabilir hale gelmiştir. Bireyler şu an sosyal medya sitelerinde ve sağlık sektörü
ile ilişkili çevrimiçi topluluklara aktif olarak katılım gerçekleştirerek hizmet sağlayıcı ve
tüketici arasındaki iletişim açığını gidermektedir (Britnell, 2011).  Hastalar, sosyal medya
sitelerinde sağlık kuruluşları hakkında çeşitli bilgileri araştırabilir, başka hastalardan
sağlık kuruluşu hakkındaki yorumları öğrenebilirler ve kendi durumlarına özgü bilgilere
ulaşabilirler (Hackworth ve Kunz, 2010). Pew Internet araştırmasında, internet ve sosyal
medya kullanıcılarının % 66’sı özel bir hastalık ya da tıbbi bir problem ile çevrimiçi arama
yaparken, belirli bir tıbbi süreç veya tedavi ile ilgili arama yapanların % 56 oranında
olduğu görülmüştür (Fox, 2011). Bunun gibi istatistikler hastaların özellikle internet ve
sosyal medya teknolojilerini kullanarak sağlıkla ilgili bilgilerini çevrimiçi edindiklerini
göstermektedir.

Sosyal medya sitelerine katılımın kolay olması, tüketicilerin de kendilerini ifade edebilmelerine ve kendi sağlık durumları ile ilgili karar süreçlerine katılabilmelerine imkân
tanımaktadır. Hastalar veya sağlıkla ilgili bilgi ihtiyacı içinde bulunan bireyler bu platformlara yönelerek bu ihtiyaçlarını gidermeye çalışmıştır. Fox’a (2011) göre ABD vatandaşlarının % 80’i sağlık ile ilgili bilgiyi internet ve sosyal medya ortamlarında aramaktadır. Ayrıca, aynı çalışmada katılımcıların % 44’ü hekim ve diğer sağlık profesyonelleri, %
36’sı da hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları ile ilgili çevrimiçi bilgi araması yaptıklarını
ifade etmiştir (Fox, 2011).

Bireyler sosyal medya sitelerinden bugüne kadar oldukça fayda sağlamıştır ve sağlamaya da devam edeceği düşünülmektedir. Sato ve Costa-i-Font (2013), sosyal medya
aracılığıyla bireylerin genel sağlık sorunlarıyla ilgili diğer insanlara ve bilgiye ulaşabilir
olmasının sağlık sektörüne ulaşımdaki eşitsizliği azaltabileceğini ifade etmiştir.   (Lober
ve Flowers, 2011) bireylerin sosyal medyayı aşağıdaki nedenlerden dolayı kullandıklarını
belirtmiştir.
•

Diğer tüketicilerin sağlık konuları, ilaçlar ve tedaviler hakkında neler düşündüğünü
görmek,

•

Kendi durumu ya da bir başkasının durumu için hâkim olmak istedikleri bir konu
hakkında bilgi edinmek,

•

•
•

Diğer tüketicilerin görüşlerini, deneyimlerini ve bilgilerini araştırmak ve kendi bilgilerini sunmak,
Sosyal destek sağlamak ya da almak,

Bir hastalık üzerinde bilinç oluşturmak.

Çevrimiçi sağlık hizmetleri maddi giderlerin azalması, gizliliğin korunması, utanç
kaynaklarının azalması, verimli ve etkili bilgi alabilmek ve bireyin ihtiyaçlarına göre
bilgi aktarımı yapabilmek gibi avantajları içerir. Çevrimiçi sağlık bilgisi arayışları sağlık
sektöründeki sonuçları sektördeki soyutluğu azaltarak ve hastanın doktor ile aktif
bağlantısını teşvik ederek pozitif yönde etkileyebilir (Xiao, Sharman, Rao, ve Upadhyaya,
2014).

Sağlık hizmetleri sunumundaki bu hızlı değişim sağlık hizmetini daha hasta odaklı
yapmakta ve kullanıcıları kendi sağlıkları hakkında daha bilinçli kararlar almaya itmektedir. Dahası doktorlar daha fazla bilinçli hasta ile uğraşmaya başlayacakları için her hasta
üzerinde harcanan zaman ve buna bağlı yapılan masraf da azalacaktır ve bu da hizmetin
daha kaliteli olmasına yol açacaktır (Britnell, 2011).
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Son on beş yılda hızla gelişen ve yaygınlaşan sosyal medya, tüketici tarafından sağlık hizmetlerine de girmektedir. İnternet teknolojisi ve sosyal medya tüketiciler için bireyselleştirilmiş ve uygun sağlık hizmeti bilgisine ulaşmayı her zamankinden daha kolay
hale getirmiştir. Daha önce genel olarak e-posta tartışma grupları ya da sohbet odaları ile
bağlanan hastalar artık tedaviler, bakım ve destek hakkında bilgi paylaşımı yapabilecekleri daha özel sanal topluluklar kurabilmekte ve kendi çevrimiçi bireysel arkadaş ağlarını
oluşturabilmektedir (Ba ve Wang, 2013). Bu tür eğilimlere genel anlamda “tıp 2,0.” ya da
“sağlık 2,0.” dense de geniş anlamda ”belli Web araçlarının (blog’lar, Podcastler, araştırma,
etiketleme, viki’ler ve diğerleri) sağlık sektöründeki doktorlar, hastalar ve bilim insanları
gibi katılımcılar tarafından; açık kaynak prensiplerinden, kullanıcılar tarafından üretilen
içeriklerden ve ağların gücünden faydalanarak sağlık hizmetinin kişiselleştirilmesi, iş birliğinin sağlanması ve sağlık eğitiminin desteklenmesi” olarak tanımlanır (Scanfeld, Scanfeld
ve Larson, 2010).

3. Sosyal Medya Tabanlı Marka Toplulukları

Hem marka topluluklarının hem de sosyal medyanın avantajlarından faydalanabilmek
için birçok işletme, sosyal medya sitelerini, marka topluluklarını yaratmak ve geliştirmek
için kullanmaktadır (Kaplan ve Haenlein, 2010; Muniz ve O’Guinn, 2001). Marka toplulukları bir pazarlama aracıdır ve işletmeler tarafından müşteriler ile güçlü ve güvenilir
ilişkiler kurmak adına kullanılabilir (Arnone, Colot, Croquet, Geerts ve Pozniak, 2010).

Jeep gibi markalar MySpace, Twitter, Facebook gibi sosyal medya siteleri aracılığı ile
müşterileriyle ilişkilerini güçlendirmeye çalışmaktadırlar (Laroche ve diğerleri, 2012).
Algesheimer ve diğerleri (2005) ve Muniz ve O’Guinn (2001), marka topluluğu ile gerçekleşen iyi deneyimlerin, tüketicinin işletmeye ve işletmenin ürünlerine yönelik olumlu tutumlarını etkilediğini ve marka sadakatinin geliştirilmesine katkısı olduğunu belirtmiştir.
Bu tür marka toplukları işletmeler tarafından sahip olunan ve yürütülen topluluklardır.
Müşterilerin algıladıkları faydaları işletme ve işletmenin ürünleri ile ilişkilendirmesini
kolaylaştırmak için marka topluluğu ve işletme arasındaki bağlantı görülebilir olmalıdır  
(Wang, Chan ve Yang, 2013).

Topluluk, çoğunlukla ilişki pazarlamasını tanımlamak için kullanılan ve köklerini aile
ilişkilerinden alan, tartışmasız, temel sosyal ilişkidir. Yani işletme ile tüketiciler arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek için kullanışlı bir temel oluşturmaktadır. Dahası topluluk bakış
açısı pazarlamadaki geleneksel birkaç perspektif ile tutarlıdır; özellikle diğer tüketicilerin
de ilişkide rol aldığı durumlarda (ör. pazarlamanın sosyal iletişim bakışı gibi) ve makro ağ
yaklaşımında (ki bu durumda ağdaki tüm kullanıcılar ile marka arasındaki ilişki önemlidir). Sosyal bağlantılarından yoksun bırakıldıklarında, müşterilerin gözünde bu markaların değerleri elbette azalacaktır  (Muniz ve O’Guinn, 2001).

İnternetin her yerden ulaşılır olması ve insanların ilişki kurma, bilgiye ve enformasyona
ulaşma istekleri, çevrimiçi topluluklar gibi yeni sosyal formların ortaya çıkmasına sebep
olmuştur. Çevrimiçi topluluklar, kâr amacı gütmeyen kurumlarda, profesyonel uygulama
alanlarında ya da bireylerin kendi ilgi alanları dâhilinde oluşturdukları ticaret dışı alanlar
gibi birçok alanda bulunabilirler. Bir çevrimiçi toplulukta ortak ilgi alanları olan insanlar, sıklıkla elektronik ortamda bir araya gelirler ve bu eylemler sonucunda faydalar kazandıkları konusunda hemfikir olurlar. Çevrimiçi topluluklar, topluluk üyeleri tarafından
üretilen içeriklerin olduğu iletişim ortamlarına katılan birey ya da grupları kasteder. Yani
sanal ortamlarda toplanan insanlar bir sosyo-kültürel olay olarak algılanabilir  (Jang, Ko
ve Koh, 2007).

Bir marka topluluğu ise bir markanın takipçileri arasından oluşan, coğrafi sınırları
olmayan, uzmanlaşmış ve belli yapılaşmış sosyal ilişkilere dayanan topluluktur. Uzmanlaşmıştır çünkü merkezinde bir markanın ürünü ya da hizmeti vardır. Marka toplulukları,
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markanın daha geniş sosyal yapılaşmasının katılımcılarıdır ve markanın daimi servetinde
büyük rol oynarlar  (Muniz ve O’Guinn, 2001). Bir marka topluluğu, temel özelliğine dayanarak oluşmaya başlar ki bu da markanın kendisidir ve markayla ilgilenen müşteriler ile
arasında ilişkiler kurmaya devam eder. Bir marka topluluğu iki gruba ayrılabilir. Bunlardan ilki topluluk üyeleri tarafından gönüllü olarak oluşturulmuş tüketici kontrolünde olan
topluluklardır. İkincisi ise işletme tarafından başlatılan bir topluluktur ve markanın sahibi
olarak işletme, müşteriler ile ilişkiler kurmak ve onlardan faydalı geri dönüşler alabilmek
için kurmuştur (Jang ve diğerleri, 2007).

Muniz ve O’Guinn (2001), marka topluluklarında oldukça pozitif en az üç özellik gözlemlemiştir. Birincisi, marka toplulukları birer tüketici ajansı rolünü sahiplenmektedirler.
Kolektif doğaları gereği ve bilgisayar tarafından yönetilen iletişimin yeni modelleri ile geliştirilen bu topluluklarda, müşterilerin daha izole ve bireysel durumlardan daha yüksek
sesi bulunmaktadır. İkincisi, marka toplulukları tüketiciler için önemli bir bilgi kaynağını
temsil etmektedir. Topluluk üyeleri marka konusunda bilgi edinebilmek için birbirlerine
daha rahatça dönebilmektedirler. Üçüncü olarak topluluk ilişkileri genel olarak üyelerine genellikle duygusal olmak üzere daha yüksek sosyal faydalar sağlar.  Jang ve diğerleri
(2007) ise marka topluluklarının kendine has özelliklerini beş başlıkta incelemiştir:
•

Çevrimiçi bir marka topluluğu coğrafi limitlerden bağımsızdır.

•

Genellikle durağandır ve ortak tema ile hedeflerden dolayı güçlü bir bağlılık gerektirebilir.

•

•

•

Topluluğun üyeleri tarafından paylaşılan ticari ürün ya da hizmetlerin etrafına kurulmuştur.

Bir sosyal pazarlık alanı olarak işlev görebilir; burada topluluk popüler olan kültürle
ilgili fikirlerini tartışıp üyelerin gönüllü olarak katılımını destekler.
Marka toplulukları üyeleri yüksek düzeyde bir kimlik aidiyetliği taşırlar.

Marka topluluklarının, müşterileri bir araya getirerek onları marka hakkında konuşmaya teşvik etme özelliği vardır. Bu da onların marka ile ilgili birçok kaynaktan bilgi edinmesine yardımcı olmaktadır  (Laroche ve diğerleri, 2012). Üyeler devamlı olarak çevrimiçi
bir topluluktan pozitif geri dönüş aldıklarında markaya gösterecekleri bağlılık ve güven
artacaktır. Dahası bu güven duyguları müşterilerin ileride markaya psikolojik bağlılıklarını etkileyebilir ve buna bağlı olarak sadakatlerini arttırabilir (Kang ve diğerleri, 2014).

Aaker (1991), algılanan kalite, marka sadakati, marka bilinci ve marka çağrışımının
marka değerinin dört bileşeni olduğunu söyler. Marka toplulukları bu dört bileşeni doğrudan etkiler ve genel anlamda müşteri marka sadakatinin genişletilmiş tanımları ile
tutarlıdır (Muniz ve O’Guinn, 2001; Satanasavapak, 2010). Armstrong ve Hagel (1996),
“güçlü çevrimiçi topluluklar oluşturarak, işletmelerin bugün pazarlamacıların ancak hayal
edebileceği müşteri sadakati seviyesini yakalayabileceğini” savunmaktadır. Bu yeni kavram, yeniden satın almadan daha fazla davranış içerir ve markayla olan ilişkileri diğer
müşterilerin ve topluluğun rollerini de içerecek şekilde genişletmektedir. Böylece ilişki
pazarlamasını gerçek anlamda uygulayabilmek için güçlü bir marka topluluğu oluşturmak
kritik bir adım olacaktır (Muniz ve O’Guinn, 2001).

3.1. Sosyal Medya Tabanlı Marka Topluluklarına Katılım

Sosyal medya tabanlı marka topluluklarına katılım aslında çok kolaydır ve herkese
açıktır. Facebook, Twitter, Youtube vb. sosyal medya sitelerinde hesabı olan herhangi bir
kullanıcı, “beğen” veya “takip et” butonunu tıklayarak ilgilendiği topluluğun takipçisi olabilir. Birey bir topluluğun takipçisi olduktan sonra topluluğun yürüttüğü faaliyetleri ve
yaptığı paylaşımları görebilir, forumlara katılabilir ve diğer topluluk üyeleri ile iletişim
kurabilir. Sağlık kuruluşları da sosyal medya üzerinde oluşturdukları marka toplulukları
aracılığıyla tüketiciler ile iletişim kurabilecekleri uygun mecralar oluşturmuşlardır.
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Sosyal medyaya katılım için bireysel mantık, kullanıcının özellikle kendisi ile aynı veya
benzer durumda olan diğer kullanıcıların deneyimlerinden bilgiyi alabilmesi, kategorize
edebilmesi ve yönlendirebilmesidir. Sosyal medyaya katılımın amaçları teyit edilme isteği;
diğer bir bilgiyi sınamak için ikinci bir fikrin varlığını istemek; daha iyi bir anlayış için ek
bilgi istemek ve geleneksel kaynaklardan bilgiye erişmekte karşılaşılan dışsal engelleri
aşmak olmak üzere dört kategoriye ayrılabilir. Dahası sosyal medyanın faydalarının arasında güven, içerme ve gizlilik bulunmaktadır (Sato ve Costa-i-Font, 2013).  

Çevrimiçi marka topluluklarında müşteriler, kurumlardan ve onların markalarından
değer kazanmak için çok isteklidirler. Bu etkileşimlerden kazanılan pozitif deneyimler,
müşterinin markayla ilişkisini güçlendirmeye yarar. Üyelik devamlılığı, aktif katılım ve
diğer marka topluluğu üyelerine tavsiyede bulunmak veya onların önerilerini dinlemek
marka sadakatine ve müşteri savunuculuğuna dönüşecektir. Aktif olarak marka
topluluklarında yer alan müşteriler bir şirketin yeni ürünlerini benimsemek konusunda
daha istekli olup rekabet dâhilindeki ürünleri reddetmek konusunda daha tutarlı
olacaktır  (Wirtz ve diğerleri, 2013). Dholakia ve diğerleri (2004), bireylerin topluluklara
aktif katılımlarındaki esas hedeflerinin bilgi, eğlence, sosyal statü ve bireysel keşif arayışı
olduğunu öne sürmüştür. Ayrıca, şu bir gerçektir ki; çevrimiçi topluluklara aktif katılım ile
müşteriler, markalara karşı güven ve bağlılık geliştirirler. Bir Facebook takipçi sayfası hem
işletmeler hem de tüketiciler tarafından ortakça kurulan bir bilgi deposudur. Bir takipçi
sayfasında mevcut olan kapsayıcı bilgiler üyeleri bir işletme ve onun ürün ya da hizmetleri
hakkında daha objektif kararlar almaya itebilir  (Kang ve diğerleri 2014). Üyelerin ihtiyacı
olan faydaları sağlamak, başarılı bir marka topluluğu kurmanın anahtarıdır ve bu faydalar
üyelerin katılımını fazlasıyla etkilerler (Nambisan ve Baron, 2009).

3.2. Sosyal Medya Tabanlı Marka Toplulukları ve Algılanan Faydalar

Fayda, mal ve hizmetlerin tüketici istek ve ihtiyaçlarını karşılaması olarak tanımlanabilir. Markalar, genel olarak alım gücü olan tüketicilere fayda sağlarlar (Wood, 2000).
Tüketiciler de, benzer şekilde, kendilerine fayda sağlayacak önerilerde bulunan hizmet
sağlayıcılarıyla ilişki kurmaya yatkındırlar (Kang ve diğerleri, 2014). Burada önemli olan
marka ile etkileşimdir ve bu da sadık bir ilişkinin gelişmesinde ilk adımdır  (Arnone ve
diğerleri, 2010).

Son zamanlarda araştırmacılar, tüketicilerin marka topluluklarından elde ettiği faydaları, kullanım ve tatmin teorisini kullanarak incelemeye başlamıştır (Kuo ve Feng, 2013;
Nambisan ve Baron, 2009; Wang ve diğerleri, 2013). Katz, Blumler ve Gurevitch’e (1974)
göre kullanım ve tatmin teorisi, topluluk takipçilerinin medya içerisinde çeşitli ihtiyaçlarını tatmin edecek şeyleri direkt olarak aradığını varsayar (LaRose, Mastro ve Eastin, 2001)
ve medya kullanıcılarının medya içeriği tüketiminde aktif ve amaç odaklı oldukları temeline dayanır. Bu teoriye göre kitleler medyayı ihtiyaçlarını karşılamak ve kişisel doyumlarını
gerçekleştirmek için kullanırlar (Dholakia ve diğerleri, 2004). Bu teoriyi uygulayan farklı
araştırmaların ortak özelliği, tüketicilerin bir medya içeriğiyle etkileşimleri –medyanın
kendisiyle ve medya aracılığıyla diğer insanlarla- ve bu etkileşimlerin nasıl farklı ihtiyaçları tatmin ettiği ya da tatmin etme imkânları sağladığıdır (Nambisan ve Baron, 2009).

Kullanım ve tatmin yaklaşımının internet ve sosyal medya ortamlarında yapılan uygulamalarında öncelikli ilgi alanı tüketicinin toplulukla etkileşimi ve bu etkileşimlerin doğasının elde edilen veya edilmesi beklenen faydalardan nasıl etkilendiği olmuştur. Kullanım
ve tatmin yaklaşımı, kişilerin medya kullanımından elde edebilecekleri dört çeşit fayda
saymaktadır (bu durumda, sosyal medya tabanlı marka topluluklardan). Bu dört fayda
öğrenme faydaları, sosyal faydalar, özsaygı faydası ve hazsal faydalar şeklinde listelenebilir  (Nambisan ve Baron, 2009; Kuo ve Feng, 2013).
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3.2.1. Öğrenme faydaları

İnsan-bilgisayar etkileşimleri, web sitesi deneyimi ya da kullanılabilirliği (ör. çevrimiçi
topluluk içerisinde gezinirken yaşananlar) ile ilgilidir. Daha iyi bir web site deneyimi, topluluk tartışmalarına katılımı kolaylaştırmakta ve ürüne dayalı bilgi edinmek için daha çok
fırsat sunmaktadır. Öğrenme faydaları, ürünün kullanımı, teknolojisi ve pazarı ile ilgili
ürün bilgisi kazanımı olarak tanımlanır  (Wang ve diğerleri, 2013). Çevrimiçi topluluklar
kişilere ilgi duydukları konularda bilgi alma ve verme imkanı sunarlar (Dholakia ve diğerleri, 2004). Bu faydalar, üyenin marka ile ilgili topluluklara katıldıktan sonra aldığı ve
paylaştığı bilgileri ifade eder ve topluluğun bütün üyeleri belirli ürünler hakkında kolayca
bilgi bulabilirler (Dholakia ve diğerleri, 2004; Nambisan ve Baron, 2009; Sicilia ve Palazon, 2008; Wang ve Fesenmaier, 2004; Kuo ve Feng, 2013).

Şu anki içerikte, bu faydalar ürüne dayalı öğrenmeyi yansıtır. Bu ürünü daha iyi
anlama ve bilgi edinme, altındaki teknolojiyi ve kullanımını kavrayabilme anlamına gelir.
Tıpkı diğer topluluklar gibi, sosyal medya tabanlı marka toplulukları da ürün ve kullanımı
hakkında, tüketiciler tarafından üretilen ve paylaşılan büyük bir kolektif bilgi birikimi
saklamaktadırlar  (Nambisan & Baron, 2009, s. 390). Ürün-içerik ilişkisi ürün kullanımı,
marka bilgisi, teknoloji ve pazar bilgisi ile ilgili tartışmaları da içerdiğinden, bu alanlardaki etkileşimlerin artması müşterinin daha çok fayda kazanması ya da kazanmış veya
kazanıyor gibi algılaması demektir (Wang ve diğerleri, 2013).
Çevrimiçi toplulukları her zaman ürün ve marka ile alakalı oldukları için, daha fazla
kişiler arası etkileşime, daha efektif bilgi akış kanallarının oluşmasına ve ürün ile alakalı
problemlerin tartışılmasına yardımcı olarak çözüm için gereken zaman ve eforu da azaltacaktır. Bu sayede öğrenim kolaylaşacak ve daha çok bilgi kazanımına yol açacaktır
(Nambisan ve Baron 2009). Ayrıca, çevrimiçi marka toplulukları sadece tüketim bilgisi
paylaşılan bir alan değil, aynı zamanda sosyalleşme, üstünlükler ile uzmanlığı gösterme
ve oyun oynama için de uygun bir alandır (Kuo ve Feng, 2013).

3.2.2. Sosyal faydalar

Yerleşmiş öğrenme teorisine göre, çevrimiçi marka topluluklarındaki tüketiciler sadece bilgi değil ayrıca bir kimlik ve aidiyet duygusu da edinirler (Dholakia ve diğerleri, 2004;
Wang ve diğerleri, 2013). Sosyal faydalar, diğer topluluk üyeleriyle girilen etkileşimler
sonrasında elde edilen sosyal ilişkilerin geliştirilmesini ifade eder. Bu gibi sosyal ilişkiler
tüketicilere, sosyal bağların güçlenmesi, daha yüksek aidiyet hissi ve sosyal kimlik gibi birçok fayda sağlar (Kuo ve Feng, 2013; Sicilia ve Palazon, 2008; Wang ve Fesenmaier, 2004).

Marka topluluklarında sosyal içerik, katılan tüketiciler ve ev sahibi firmanın üyeleri
tarafından belirlenir. Sosyal faydalar, zamanla bu topluluklara katılan kişiler arasındaki
ilişkiyi ifade eder. Bu gibi sosyal ilişkiler tüketiciye aidiyet hissi ve sosyal kimlik gibi birçok
fayda sağlar. Muniz ve O’Guinn (2001) marka toplulukları üzerinde çalışmasında tüketicilerin bu gibi sosyal kimlik ve ilişkilere çok önem verdiklerini göstermektedir.

Ayrıca, topluluk içerisindeki etkileşimlerin sosyal faydaları pozitif olarak etkilemesi
beklenir. Sosyal sermaye teorisine göre kişilerarası sık etkileşimler, tüketicinin sosyal ağlarını ve ilişkilerini güçlendirmesinde ve marka topluluklarına duyulan bir aidiyet hissi
geliştirmesine yardımcı olur. Bu gibi sık etkileşimler, tüketiciler marka ve ilgili ürünler
hakkında daha çok bilgi edinmesine ve dolayısıyla bu etkileşimler sayesinde daha fazla
fayda elde etmelerine imkân sağlar (Wang ve diğerleri, 2013).

3.2.3. Özsaygı faydası

Özsaygı faydası; başarı, öz-yeterlik, ün ve şöhret kazanımı ile ilgilidir ve bireyler ürün
hakkında bilgi ve problem çözme yeteneklerini marka topluluklarında göstererek, diğer
üyelere karar verirken yardım ederek ya da yeni ürünler hakkında önerilerde bulunarak
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topluluk içerisinde saygı kazanabilirler (Dholakia ve diğerleri, 2004; Sicilia ve Palazon,
2008; Nambisan ve Baron, 2009).  Diğer marka topluluğu üyeleriyle etkileşimler, bir kişinin bilgisini göstermesi, ün, güven sağlaması ve öz-yeterlik sağlaması açısından önemli bir
yoldur. Daha fazla ürün-içerik etkileşimi daha fazla öz saygı faydasına sebep olmaktadır,
çünkü bu, müşteri becerilerini arttıran ve elde edilen faydaları yükselten iki yönlü bir bilgi
paylaşım süreci olarak görülebilir (Wang ve diğerleri,  2013).

3.2.4. Hazsal faydalar

Kişiler arası marka topluluğu etkileşimleri eğlenme, neşelenme ve şaşırma anları gibi
hazsal faydaları ortaya çıkarabilir (Nambisan ve Baron 2009). Hazsal faydalar, üyelerin
çevrimiçi marka topluluklarında buldukları çeşitli hazlar ve boş zamanlarının çoğunu
bu hazları sağlayan aktivitelerde kullanmalarını ifade eder (Dholakia ve diğerleri, 2004).
Hazsal faydalar, topluluğa katılımdan ortaya çıkan estetik ya da zevkli bir deneyimi ve eğlenceyi ifade ederken (Wang ve diğerleri, 2013) aynı zamanda başkalarıyla oyun oynama
ve etkileşim sırasında elde edilen neşeyi ve rahatlamayı da ifade etmektedir (Dholakia ve
diğerleri, 2004).

Tüketicilerin marka topluluklarındaki etkileşimleri çokça ilginç ve zevkli, aynı zamanda da mental olarak uyarıcı bir deneyim olabilir. Öncelikle, birbirleriyle ürün, özellikleri ve
kullanım içeriklerinin gariplikleri hakkında konuşmaktan fazlasıyla zevk alabilmektedir
(Muniz ve O’Guinn, 2001). Ürün içeriğinde saklı bu gibi pozitif reaksiyonlar ve zevkler,
marka toplulukları için de uygulanabilirdir. İkinci olarak, ürün odaklı sanal toplulukların
temeli olan problem çözme ayrıca hazsal faydanın diğer bir türü olarak zihinsel ve entelektüel uyarımı sağlayabilir (Nambisan ve Baron, 2009). Çünkü marka toplulukları farklı
geçmişe sahip tüketicileri bir araya getirir ve tüketiciler arasındaki derin tartışmalar genelde sorunlara çözümler getirir ve bu da genellikle tüketicinin merakını tatmin eder ve
aldığı keyfi arttırır (Wang ve diğerleri, 2013).

3.3. Sosyal Medya Tabanlı Marka Toplulukları ve Memnuniyet

Tüketiciler genelde kendi ihtiyaçlarını karşılayacak geniş ölçekte ürün ve hizmetlerle
karşılaşırlar. Tüketiciler bu kadar çok pazar önerisi arasından tercih yaparlarken öncelikle önerilerin sağlayacağı fayda, değer ve memnuniyet hakkında beklentiler oluştururlar
(Kotler ve Armstrong, 2012: 7). Bu beklentiler tüketici ihtiyaçlarına, geçmiş deneyimlere,
değerlere ve ürün hakkında dışarıdan gelebilecek ipuçlarına göre oluşur. Beklentiler, tüketici ürünü ya da hizmeti değerlendirirken memnuniyet açısından önemli bir rol oynar
(Van Vuuren ve diğerleri, 2012). Kişinin memnuniyeti, en başta yaratılan beklentilere ve
elde edilen sonuçlara bağlıdır (Flavia’n, Guinalıu ve Gurrea, 2006).

Memnuniyet tüketicinin ne istediği ve ne elde ettiği arasındaki farktır; burada ayrıca
ulaşım zamanı ya da sistem güvenliği gibi somut boyutlar yer alırken beklentiler, ürün
deneyimiyle ilişkili neşe, korku, öfke duygusu ya da belirli standartların yerine getirilmesi
gibi daha soyut değerler de yer alabilir (Flavia’n ve diğerleri, 2006). Ayrıca memnuniyet,
tüketicinin ürüne yönelik beklentileriyle gerçek performans arasındaki farkı değerlendirirken gösterdiği duygusal tepki olarak da ifade edilebilir. Performans algısı, işletmeyle,
ürünle ya da işletmenin sunduğu hizmetle etkileşimden sonra elde edilir (Van Vuuren ve
diğerleri, 2012). Pazarlamacılar, doğru seviyede beklenti yaratmak konusunda dikkatli
olmalıdırlar. Eğer beklentileri çok aşağıda tutarlarsa, ürünü tercih edenleri tatmin edebilirler ama yeteri kadar müşteri çekmekte başarısız olurlar. Eğer beklentileri çok yukarıda
tutarlarsa, alıcılar memnun kalmayacaklardır. Tüketici değeri ve tüketici memnuniyeti,
tüketici ilişkilerini yaratmak ve sağlam tutmak için önemli bir noktadır (Kotler ve Armstrong, 2012: 7).

Müşteri memnuniyeti iki kavramsal boyutta ele alınmaktadır. Bu boyutlar işleme özel
memnuniyet ve genel memnuniyettir. Topluluğun geçmiş, şimdiki ve gelecekteki perfor-
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mansını belirmek için genel memnuniyetin daha iyi bir kriter olduğu düşünülmektedir.
Memnuniyet, performansın genel değerlendirmesidir ve önceki tecrübelere dayalıdır
(Woisetsclager, Hartleb ve Blut, 2008). Memnuniyet, girdi ve çıktı arasındaki ilişkilerin bir
fonksiyonu olarak ortaya çıkar. Sonuç pozitif veya negatif doygunluk hissidir (Patawayati,
Zain, Setiawan ve Rahayu, 2013). Tüketici memnuniyeti, işletmenin ürününün ya da hizmetinin performansının tüketicinin beklentilerine ulaşma derecesidir ve eğer performans
tüketicinin beklentisine ulaşır ya da onu aşarsa, tüketici memnundur. Aksi halde ise tüketici memnun kalmamıştır  (Van Vuuren ve diğerleri, 2012). Memnun tüketiciler, tekrar
satın alacaktır ve yaşadıkları iyi tecrübeler hakkında diğer insanları bilgilendireceklerdir.
Memnun kalmayan tüketiciler ise genelde rakipleri tercih ederler ve ürünü diğer insanlara kötü anlatırlar  (Kotler ve Armstrong, 2012: 7).

Tüketici memnuniyeti tüketicinin karşılaştırma ve değerlendirmesiyle tanımlanabilir. Müşteri memnuniyeti, alım yapıldıktan sonra alımın doğruluğunu değerlendiren geri
bildirimlere dayalı bilişsel bir durumdur (Suki & Suki, 2011). Genel olarak, memnuniyet
tüketicinin, tüketici ilişkisini oluşturan her şeyi genel olarak değerlendirmesiyle oluşan
bir duygu durumudur ve müşterinin olumlu tutumlarını ifade eder. Bu, işletmenin uzun
süreli davranışındaki tutarlılığa gösterilen bir tepkidir. Her yeni mübadele, kişinin algısını
yeni bilgilerle desteklemektedir ve bu da herhangi bir zamandaki memnuniyeti belirlemeye yarar (Flavia’n ve diğerleri, 2006). Müşteri memnuniyetini etkileyen çok fazla etken
vardır. Bunlar; personelin arkadaş canlısı, nazik, bilgili ve yardımsever olması, faturalandırmanın doğruluğu ve dakikliği, rekabetçi fiyat, hizmet kalitesi, iyi değer, fatura şeffaflığı
ve hızlı hizmet gibi faktörleri içerir (Singh, 2006).

Eğer tüketici, markanın performansından memnunsa, sadakat geliştirmeye yatkındır  
(Anwar, Gulzar, Sohail ve Akram, 2011). Tüketici memnuniyeti, tüketici tarafından yeniden alım yapılacağını garanti etmese de, yine de tüketici sadakati ve muhafazası için
önemli bir rol oynamaktadır (Singh, 2006). Tüketici, ihtiyaçlarını karşıladığına inandığı,
memnun kaldığı markayı bir sonraki alışverişinde arayacaktır. Bu memnuniyetin uzun
sürmesi tüketicinin markaya, dolayısıyla firmaya bağlanmasını sağlayacaktır  (Tek, 1999:
352). Ayrıca memnuniyet, tüketiciyi yeniden satın alma davranışına ve aynı tedarikçiden
başka ürünler almaya itmektedir (Suki ve Suki, 2011). Memnun tüketiciler sadık kalır ve
diğerlerine şirket ve ürünleri hakkında iyi şeyler anlatırlar. Araştırmalar, az memnun, neredeyse memnun ve memnun tüketiciler arasındaki sadakat değerleri arasında ciddi farklar olduğunu kanıtlamıştır. Memnuniyetteki en ufak azalış bile sadakatte ciddi düşüşler
yaratabilir (Kotler ve Armstrong, 2012: 20).
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Global ekonomide firmaların teknolojiye ve yeniliğe bağımlılığı giderek artmaktadır.
Organizasyonel yenilik olarak yeni enformasyon teknolojilerinin sunulması, kurum içinde sistemin adaptasyonu ve yayılımının incelenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Yeniliklerin organizasyona adaptasyonu ve yayılımında en büyük teorik katkıyı Yenilik Yayılım Teorisi ve
Teknoloji Kabul Modeli yapmıştır (Pantano ve arkadaşları, 2002: 166). Söz konusu modeller
enformasyon teknolojisinin organizasyona başarıyla uygulanmasını açıklar. Her iki model de
yeniliklerin organizasyona adaptasyonunu açıklayan enformasyon sistemleri literatüründe çok
yaygın kullanılmaktadır.

2. YENİLİK YAYILIM TEORİSİ
Enformasyon teknolojilerinin işletmelerde kullanımı bir yeniliktir. Dolayısıyla enformasyon teknolojilerinin organizasyona adaptasyonunu etkileyen faktörlerin tanımlanmasında ve analizinde çok sık kullanılan Rogers’ın (1995) Yenilik Yayılım Teorisi’dir (Diffusion of Innovation Theory/DOI). Rogers’a (1995: 5-6) göre teori, yenilik adaptasyon ve
uygulama kararı üzerine etki eden çok sayıda dışsal faktörleri öngörür ve açıklar.

2.1. Yenilik Kavramı

Yenilik; yeni fikirlerin, süreçlerin, ürünlerin veya hizmetlerin üretilmesi, kabulü ve
uygulanması şeklinde tanımlanabilir (Erdil ve arkadaşları, 2003: 398). Bir başka yenilik
tanımı Gopalakrishnan ve Damanpour (2000: 15) tarafından yapılmıştır; organizasyona
yeni olarak adapte edilen program, politika, sistem, araç, hizmet, ürün, davranış veya fikirdir.

Johannessen ve arkadaşları (2001: 21) ise, değer oluşturan şu altı faaliyeti yenilik
olarak kabul etmişlerdir: yeni ürünler meydana getirmek, yeni hizmetler ortaya koymak,
yeni üretim metotları uygulamak, yeni pazarlara açılmak, yeni tedarik kaynakları bulmak,
örgütlenmenin yeni yollarını faaliyete geçirmek.

Enformasyon sistemleri için yeniliğin anlamı; organizasyona enformasyon sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesidir (Ollila ve Lyytinen, 2003: 276). Yine
organizasyonun adapte ettiği teknoloji, fikir veya davranış, organizasyonel yenilik olarak
tanımlanmıştır (Fichman, 2001: 429). Organizasyonel yenilik, firmanın etkinliğini ve rekabetçiliğini etkiler.

Organizasyonel yenilikçilik ise; genel yenilik ikliminin, organizasyonel düzenlemelerin, süreçlerin, ürünlerin, rekabetçi gereksinimlerin, stratejik niyetin, organizasyon kültürünün bir manifestosudur (Wang, 2001: 430). Diğer bir ifadeyle organizasyonel yenilikçilik; yeniliklerin başarıyla uygulanmasında firma kültürünün yeni fikirlere açık olmasıdır
(Robinson ve arkadaşları, 2004: 4). Bir yeniliği organizasyon içinde kullanmaktır (Rogers,
1995).

Yeniliği kullanma kararı olan yenilik adaptasyonu, Yenilik Yayılım Teorisi’nde belirsizliğin azaltılması süreci olarak görülür (Agarwal ve Prasad, 1998: 17). Aynı zamanda
yenilik adaptasyonu; organizasyonel etkinliği artırmak veya sürdürmek, değişen çevreye
adaptasyonu kolaylaştırmak için organizasyonun değişimi anlamına gelir (Damanpour ve
Gopalakrishnan, 1998: 4). Belirsizlik hali Rogers’a (1995: 7) göre, “olayın meydana gelme
beklentisidir”. Belirsizlik, enformasyonun ve öngörebilmenin eksikliğini vurgular. Enformasyon belirsizliği azaltır. Yine enformasyon, mevcut alternatifler arasındaki seçimde durumun belirsizliğini etkiler.

Yenilik, ekonominin gelişmesinde, firmaların yüksek performanslarının sürdürülmesinde, performansın artırılmasında, endüstriyel rekabetçiliğin geliştirilmesinde, hayat
standardının iyileştirilmesinde rol oynamaktadır (Gopalakrishnan ve Damanpour, 1997:
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15). Sonuç itibarıyla, bu yüzyılda en önemli ve en hızlı büyüyen teknolojik yenilik, bilgisayar tabanlı enformasyon sistemleridir (Thong, 1999: 187). Yenilik ve teknolojinin eş anlamlı olarak kullanılabileceğini ifade eden Rogers (1995: 12), teknolojiyi; istenen çıktının
başarılmasında belirsizliği azaltacak hareketin dizaynıdır şeklinde tanımlamıştır (Rogers,
1995: 12). Rogers (1995: 12), teknoloji teriminin iki bileşene sahip olduğunu belirtir:
1.

2.

Donanım yönü: Fiziksel obje veya materyal olarak teknolojiyi meydana getiren mevcut araçlardır. Örneğin bilgisayar donanımı denildiğinde yarı iletkenler, transistörler,
elektrik bağlantıları, elektronik parçaları koruyan metal çerçeveyi içerir.

Yazılım yönü: Bilgisayar yazılımı kullanımı ile belirli problemleri çözerken bu araçların içerdiği komuta kodları, talimatlar ve enformasyon yönünü kapsar.

Gopalakrishnan ve Damanpour’a (1997: 15) göre, bugünün global iş dünyası sosyal,
ekonomik ve teknolojik değişimlerle şekillendirilmektedir. Değişim her yerdedir ve güçlüdür. Yenilik, bu değişimlere adaptasyon sürecini ve rekabeti kolaylaştırmaktadır. Diğer
taraftan yeniliğin adaptasyon süreci şirket kültüründe açıklık, esneklik, haberleşme meydana getirmektedir (Kitchell, 1997: 112).

2.2. Yeniliğin Amaçları ve Yeniliğin Kaynakları

Modern kompleks iş dünyasında yenilik, rekabetçiliği oluşturmanın ve sürdürmenin
temelidir. Güney Kore’deki yenilikçi firmaların karakterleri üzerinde araştırma ve geliştirme
departmanları ile yenilik tiplerinin rolünü inceleyen Park ve arkadaşları (1999: 117), yeniliğin
amaçları olarak şunlara işaret etmişlerdir: Ürün sayısının çeşitlendirilmesi ve eski ürünlerin
yerini yenilerinin alması, üretim maliyetinde tasarruf, kalitenin artırılması, pazar payının korunması/genişletilmesi, üretim esnekliğinin artırılması. Hitachi Limited Şirketi örneği üzerinde
yenilik ve stratejik yönetim ilişkisini inceleyen Bowonder ve Miyake (1994), yeniliğin amaçları
olarak şu noktalara işaret etmektedir:
•

Pazarlama sürecinin kısaltılması ve pazardaki değişimlere tepkide bulunulması,

•

Rrekabet ve işbirliği, yeni iş fırsatlarının araştırılması,

•
•
•
•
•

Üretim sürecinin kısaltılması,

Teknolojik değişimlere tepkide bulunulması ve çeşitli yeni teknolojilerin entegrasyonu.
Organizasyonel öğrenmenin teşvik edilmesi,

Özyeteneklerin gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi,
Çeşitli yönetsel fonksiyonların birleştirilmesi,

Park ve arkadaşları (1999: 117), yeniliğin başlıca kaynakları olarak; araştırma ve geliştirme departmanının faaliyetlerine, pazarlama ve üretim departmanlarının uygulamalarına, müşteriler ve tedarikçilerin önerilerine, patentlere dikkat çekmiştir. Damanpour
ve Gopalakrishnan (1998: 5) ise yeniliğin kaynakları olarak; birleşmelere, devir almalara,
ortaklıklara, stratejik birliklere, lisans bedeli karşılığı satın almaya işaret etmişlerdir. Ayrıca yenilik, ilk defa ortaya koyan firmadan da kopyalanabilir.

2.3. Organizasyonel Yenilik Sürecinin Aşamaları

Organizasyonel yenilik süreci enformasyon teknolojisi sistemlerinin kullanımını içerir
(Kumar ve arkadaşları, 2003: 795). Yenilik süreci yeni bilginin kullanımını, biriktirilmesini ve yayılımını içerdiğinden (Erdil ve arkadaşları, 2003: 398), Yenilik Yayılım Teorisine dayalı olarak Ramamurthy (1994: 2253), Grover ve arkadaşları (1995: 112) ile Thong
(1999: 187), organizasyonel yeniliklerin adaptasyon sürecinin üç aşamalı bir sıra içinde
gerçekleştiğini belirtir. Bunlar başlangıç, adaptasyon ve uygulama safhalarıdır. Cooper ve
Zmud (1990: 124), bu safhalara ilave olarak kabul ve yayılım süreçlerini ilave etmiştir.
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1) Başlangıç safhası: İlk aşama olan başlangıç safhasında organizasyonel problemler/fırsatlar taranır (Grover ve arkadaşları, 1995: 112). Yeniliğin (enformasyon teknolojisi çözümünün) organizasyona niçin gerekli olduğu ortaya konulur (Ramamurthy, 1994:
2253). Değişime yönelten yenilik baskısının nedenleri; organizasyonel ihtiyaçlardan (çekme/pull), teknolojik yeniliklerden (itme/push), yeni teknolojilerin getirdiği potansiyel
fırsatlardan, pazardaki rekabetçi baskıdan veya bütün bunların hepsinin etkisi olabilir.
Enformasyon teknolojisi çözümleri üzerinde çalışma başlatılır (Cooper ve Zmud, 1990:
124). Uygun teknolojiler organizasyonu; pazar, hizmet, performans, maliyet, ürün etkinliği, güvenilirlik, ürün kalitesinin iyileştirilmesine yöneltir.
Başlangıç aşaması, üç alt aşama tarafından şekillendirilmiştir (Gopalakrishnan ve Damanpour, 1997: 17). Bunlar: yeniliğin anlaşılması, yeniliğe yönelik tutumun oluşturulması, organizasyonel açıdan değerlendirme.

Özetle bu aşamada yeniliğe yönelik tutum oluşturulur. Bütün enformasyon toplanır
(Rogers, 1995: 403) ve değerlendirilir (Frambach ve Schillewaert, 2002: 164; Thong,
1999: 187). Yeni fikrin uygulanması reddedilir ya da adaptasyon kararı verilir ve bu karar
onaylanır (Frambach ve Schillewaert, 2002: 164).

2) Adaptasyon safhası: Başlangıç safhasını adaptasyon aşaması izler. Görüşmelerden
sonra (Cooper ve Zmud, 1990: 124), teknolojik yeniliğin (enformasyon teknolojisinin)
gerçekleştirilmesi kararı bu aşamada verilir (Thong, 1999: 187). Diğer bir ifadeyle adaptasyon kararıyla uygulama çabası için gereken yatırım kaynakları sağlanır. Organizasyon
yeniliği kullanmak için yatırıma karar verdiğinde adaptasyon meydana gelir (Russell ve
Hoag, 2003: 106). Adaptasyon safhası, ihtiyaç duyulan kaynaklara yatırım kararını temsil
eder (Cooper ve Zmud, 1990: 124; Ramamurthy, 1994: 2253). Karar vericiler uygulanması
düşünülen yeniliğin gerektirdiği yatırım kaynaklarını hazırlar. Organizasyon içindeki rasyonel bir adaptasyon kararı yeni teknolojinin avantajlarını değerlendirmeyi içerir (Premkumar ve Roberts, 1999: 471). Ayrıca enformasyon kaynaklarının yoğunluğu ve haberleşme kanalları adaptasyonu etkiler (Ollila ve Lyytinen, 2003: 278).
3) Uygulama safhası: Enformasyon teknolojisini uygulama safhasında faaliyetlerin
kurulumu, geliştirilmesi ve bakımı söz konusudur (Grover ve arkadaşları, 1995: 112).
Organizasyonel prosedürler gözden geçirilir ve geliştirilir (Cooper ve Zmud, 1990: 124).
Uygulama aşamasında işletme içinde teknolojik yenilik uygulanır (Thong, 1999: 187). Yenilikten beklenen faydaları gerçekleştirecek davranışları, organizasyonel ve teknik değişimleri yönetecek, yeniliği kuracak, sürdürecek, geliştirecek çabaları kapsar (Ramamurthy, 1994: 2253). Enformasyon teknolojisi ve yeni prosedürler için organizasyonun üyeleri
eğitilir (Cooper ve Zmud, 1990: 124). Diğer bir ifadeyle yenilik kullanılırken bütün olaylar,
hareketler, kararlar dahil edilir (Rogers, 1995: 403). Uygulama aşamasında, enformasyon
teknolojisi organizasyonun kullanımı için hazırdır.

4) Kabul safhası: Yenilik, organizasyonel prosedürlerin ve davranışın düzenli, durağan bir parçası olur (Fichman, 2001: 454). Organizasyonun üyeleri arasında enformasyon
teknolojisi kullanılır. Enformasyon teknolojisi sistemini kullanmaları için organizasyon
üyeleri teşvik edilir (Cooper ve Zmud, 1990: 124).

5) Yayılım safhası: Enformasyon teknolojisi kullanılarak elde edilen organizasyonel
etkinlik artışı (Cooper ve Zmud, 1990: 124), yayılım sürecini ifade eder. Yenilik kabul edildiğinde, organizasyona entegre edildiğinde, belirli bir zaman boyunca sürekli kullanma
sorumluluğu kabul edildiğinde yeniliğin başarılı olduğu düşünülür (Frambach ve Schillewaert, 2002: 163). Knol ve Stroeken (2001: 228), teknolojik yeniliğin uygulanması ve
geliştirilmesini, bilgi ve yeteneklerin birikimine odaklanan bir süreç olarak değerlendirmişlerdir.
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2.4. Yeniliklerin Organizasyonda Yayılımı

Yayılım; yeniliğin sosyal sistemin üyeleri arasında belirli kanallar boyunca iletilmesi
sürecidir (Rogers, 1995: 6). Diğer bir ifadeyle yayılım; yeni fikirler, teknolojiler veya süreçler hakkındaki haberleşme anlamına gelir (Russell ve Hoag, 2003: 104). Hubbard ve
Hayashi (2003: 53), yeniliğin yayılımının üç önemli bileşenle karakterize edilebileceğini
ileri sürmüşlerdir. Bunlar:
1.

Zaman içinde meydana gelir.

3.

Yeniliğin, organizasyonun ve bireylerin özellikleri adaptasyon oranını etkiler.

2.

İnsanlar adaptasyon süreci içinde çeşitli aşamalardan geçerek yenilikleri adapte
ederler.

Ollila ve Lyytinen (2003: 275), sistem geliştirme metotlarına ve araçlarına büyük
yatırımlar yapılmasına rağmen bu yeniliklerin gereken genişlikte kullanılmadığını vurgulamışlardır. Damanpour ve Gopalakrishnan (1998: 3) yeniliklerin   organizasyona iki
yoldan yayıldığına işaret etmektedirler: İlk olarak, işletmeler yeniliği üretebilirler. Organizasyonlar en iyi uygulamalardan öğrenerek, işgörenlerin karar vermeye katılımıyla ve
problemleri çözerek yeniliği iç kaynaklardan transfer edebilirler. Organizasyonun ürettiği
yenilikler genellikle kendi kullanımı içindir veya diğer organizasyonlara satmak içindir.
Yenilik üretimi; yeni ürün, yeni bir hizmet, yeni bir program, yeni bir süreç veya yeni bir
teknoloji şeklindeki çıktıyla sonuçlanan bir süreçtir.
Araştırmacılar üretim safhasını beş aşamaya ayırmaktadırlar (Gopalakrishnan ve Damanpour, 1997: 17). Bunlar: fikir üretimi, projenin tanımlanması, problem çözme, dizayn
ve geliştirme, pazarlama ve ticarileştirmedir.

Yeniliğin üretiminin ilk üç aşaması, karşılanması gereken ihtiyaç hakkında enformasyonun oluşturulmasına yönelik orijinal çözüme yol açan faaliyetlerle karakterize edilir.
Son iki aşama ise, ekonomik fizibiliteden sonra ürün veya sürecin ticarileştirilmesini ve
geliştirilmesini vurgular. Fikir üretimi, projenin tanımlanması, problem çözme, dizayn ve
geliştirme organizasyonun belirli alt ünitelerinde meydana gelir. Son olarak pazarlama
ve ticarileştirme, organizasyonun yönetim özyeteneklerini kapsar (Gopalakrishnan ve
Damanpour, 1997: 17). Yenilik üretiminin başarısı, yeniliğin organizasyon performansını
iyileştirmesi veya endüstri standardı oluşturabilmesi yeteneğine bağlıdır.

İkinci yolu izleyen işletmeler, yeniliği dış kaynaklardan adapte edebilirler. Yeniliği
adapte eden organizasyon için yenilik süreci uygulamanın kurulumunu ve sürdürülmesini içerir. Yeniliğin adaptasyonu, organizasyonun teknik ve sosyal sistemlerini doğrudan
etkileyen organizasyonel değişim süreci olarak görülür (Gopalakrishnan ve Damanpour,
1997: 17). Adaptasyon sürecinin çıktısı yeniliğin organizasyon içinde asimilasyonudur.
Yeniliğin adaptasyonunda niyet, yeniliği adapte eden organizasyonun performansını veya
etkinliğini iyileştirmesi (Damanpour ve Gopalakrishnan, 1998: 4), rekabetçiliğini sürdürmesi, çevredeki değişimlere uyumu (Gopalakrishnan ve Damanpour, 2000: 15) şeklindedir. Benzer bir ifadeyle adaptasyon safhasının başarısı, organizasyonun yeniliği entegre
etme derecesinin değerlendirilmesiyle ve yeniliğin organizasyonel çıktıya katkısıyla ölçülür.

2.5. Organizasyonda Yenilik Adaptasyonunu Etkileyen Faktörler

Yeniliğin yayılımı (yeniliği kullananların sayısı) şirket başarısının önemli bir belirleyicisidir (Frambach ve Schillewaert, 2002: 163). Damanpour ve arkadaşları (1989: 587),
organizasyonun yeniliğe adaptasyonunu; bireysel, organizasyonel ve çevresel faktörlerin
etkileyeceğini bildirmişlerdir.
Rogers (1995), yenilik adaptasyonunu etkileyen şu beş özellik grubunu tanımlamaktadır:

a.

b.
c.

d.

e.
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Bireysel faktörler: Rogers’ın (1995) yenilik teorisinde, yeniliğe yönelik bireysel tutum şekilleri adaptasyon veya red kararına yol açar. Adaptasyon kararı söz konusu
ise, yenilik uygulanacaktır (Thong, 1999: 194). Potansiyel kullanıcının enformasyon
sistemine yönelik algısı enformasyon sistemi adaptasyonunun temel belirleyicisidir.
Bireysel faktörleri oluşturan unsurlar şunlardır: test etme, kişisel ilişki ağı, kurallar,
işin kontrolü ve yaparak öğrenme.
Yenilik faktörleri: Yeniliğin  kendisinin algılanan doğasıdır. Yenilik faktörlerini şu boyutlar meydana getirir: Göreceli avantaj, komplekslik (kullanım kolaylığı), uyumluluk, fark edilebilirlik, problem çözme, standart.
Görev faktörleri: Görev faktörleri şu alt dallardan oluşmuştur; Teknolojik konum, ticari avantaj, kullanıcı tatmini, kullanıcı direnci,

Organizasyonel faktörler: Organizasyonel faktörler incelenirken şu boyutlar dikkate
alınmalıdır; Kişilerarası ağlar, iletişim, gayrıresmi haberleşme, teknolojik deneyim,
çalışan takımlar, düşünce liderleri ve değişim ajanları, diğerlerinden bağımsızlık, yeniliği adapte edenin tipi, yönetim hiyerarşisi, organizasyon büyüklüğü, kültürel değerler.

Çevresel faktörler: Çevresel faktörleri oluşturan boyutlar şunlardır; Teknolojik yapı,
toplum kuralları, fon.

Rogers’ın (1995) Yenilik Yayılım Modeli Şekil 1.’de özetlenmektedir. Rogers’ın (1995)
modeli toplam 28 tutumu kapsar (bakınız Tablo 1.). Bunlar algısal ölçümlerdir ve her faktör bağımsız bir değişkendir. Yeniliğin yayılımında ise bağımlı değişkenlerdir.
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Şekil 1. Rogers’ın (1995) Yenilik Yayılım Teorisi Modeli

Bireysel Faktörler
Test etme,
Kişisel ilişki ağı,
Kurallar,
İşin kontrolü,
Yaparak öğrenme.

Yenilik Faktörleri
Göreceli avantaj,
Komplekslik (Kullanım
kolaylığı), Uyumluluk,
Fark edilebilirlik,
Problem çözme,
Standart.
Görev Faktörleri
Teknolojik konum,
Ticari avantaj,
Kullanıcı tatmini,
Kullanıcı direnci,
Teknolojik konum,
Ticari avantaj,
Kullanıcı tatmini,
Kullanıcı direnci.

Enformasyon
Sistemi
(Yenilik)
Adaptasyonu
Başarısı

Organizasyonel Faktörler
Kişilerarası ağlar,
İletişim,
Gayrıresmi haberleşme,
Teknolojik deneyim,
Çalışan takımlar,
Düşünce liderleri ve Değişim
ajanları,
Diğerlerinden bağımsızlık,
Yeniliği adapte edenin tipi,
Yönetim hiyerarşisi,
Organizasyon büyüklüğü,
Kültürel değerler.
Çevresel Faktörler
Teknolojik yapı,
Toplum kuralları,
Fon.
Şekil 1. Rogers’ın (1995) Yenilik Yayılım Teorisi Modeli

Yayılım
Faktörü

Tutum

Bireysel

Test etme

Kişisel ilişki ağı

Kurallar ve işin kontrolü

Yenilik

Yaparak öğrenme
Göreceli avantaj

Kullanım kolaylığı
Uyumluluk

Fark edilebilirlik
Problem çözme

Görev

Standart

Teknolojik konum

Tanım

Yeniliğin sınanması, yeniliğin sınırlı bir alanda (sınanabilirlik) tecrübe edilebilmesi
İnsanlar çevrelerindekilerin deneyimlerine güvenirler

Yeniliğin avantajını elde etmek için yeni fikirleri sınayabilmelidir
Tecrübeye beğlı olarak yeniliklerin değerlendirilmesini
öğrenme
Yeniliğin, yerini aldığı önceki sistemden daha iyi olduğunun algılanma derecesidir. Yeniliğin daha ekonomik,
daha etkin, daha etkili ve fonksiyonel olmasıdır.
Yeniliği kullanmak için öğrenme ve anlaşılmasına eşlik
eden güçlük derecesidir.
Yeniliğin algılanan içeriğinin mevcut değerlerle, geçmiş
deneyim, yetenek, iş uygulamaları, ihtiyaçlarla karşılıklı
uygun olması, bunları içermesi derecesidir.
Yeniliğin diğerleri tarafından fark edilebilmesi, yeniliğin
sonuçlarının ve faydalarının kolayca gözlemlenebilmesi,
başkalarına duyurulabilmesi
Yeniliği adapte edenin problemi çözme vaadine bağlı
olarak yeniliğin adapte edilmesi arzusu
Üreticilerin ve müşterilerin kullanıcı olarak yeniliği kullanmaya başladıklarında takip etmek zorunda oldukları
eylemler
Diğer yeniliklerden üstünlüğü

Organizasyonel
Kişilerarası ağlar

Yeniliğin yararlı bir ürün formunda satılması. Daha sonra bu ürün ticarileştirilir
Yenilik kullanıcının görevinin gerektirdiği ihtiyaçları
karşılamalıdır
Görevler güç hale   geldiğinde kullanıcıların direnci değişir
Yeniliklerin  değerlendirilerek kişiler  arasındaki değişimi

Teknolojik deneyim

Uzun bir zaman süresinde  teknolojik deneyim

Ticari avantaj

Kullanıcı tatmini
Kullanıcı direnci
İletişim

Gayrıresmi haberleşme
Çalışan takımlar

Düşünce liderleri

Yeniliği adapte eden

Organizasyon büyüklüğü
Kültürel değerler
Çevresel
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Kültürel değerler
Teknolojik yapı

Toplum kuralları
Fon

Sosyal ilişkiler

Enformasyonun değişimi  informal ve planlanmamıştır

Takım üyeleri kendilerinin  yönetimi üzerinde öncelikli
kontrollerini  sürdürmektedirler
Müşterilerin yenilik   kararlarına etki eden birey

Yeni fikirleri diğerlerinden  daha önce adapte eden
Personel sayısı, aktifler ve  satış büyüklüğü
Değişimle ilgili kültürel  inançlar
Değişimle ilgili kültürel  inançlar
Teknolojik yapının  olgunluğu
Kurallara itaat

Yatırım için kullanılabilir  kaynaklar

Tablo 1. Rogers’ın (1995) Yenilik Yayılım Teorisi Modeli Değişkenleri ve Tanımları

Kaynak: Ollila, E.M. ve Lyytinen, K. (2003). Why Organizations Adopt Information System
Process Innovations: A Longitudinal Study Using Diffusion of Innovation Theory, Information
Systems Journal, 13, s. 282-283

276 SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER

3. TEKNOLOJİ KABUL MODELİ

Enformasyon sistemleri ve teknolojilerinin kurulumu organizasyonlar için büyük yatırımları temsil eder. Organizasyonda enformasyon sistemlerini kullanan kullanıcıların,
enformasyon teknolojisini reddetmelerine veya kabul etmelerine neler sebep olmaktadır?
Enformasyon teknolojisi kullanıcıların performansını iyileştirdiği halde kullanıcılar niçin
sistemlerin kullanımı ve kabulünde isteksiz davranmaktadırlar? Enformasyon sistemleri
uygulamasında bu problem teknoloji kabulü, teknoloji adaptasyonu şeklinde işlenmiştir
(Davis, 1989; DeLone ve McLean, 1992: 80). Organizasyonlarda enformasyon teknolojisinin kabulünü belirleyen faktörlerin anlaşılması için geliştirilen teoriler içinde en sık kullanılanı Teknoloji Kabul Modeli’dir. Teknoloji Kabul Modeli (Technology Acceptance Model/
TAM) Davis (1989) tarafından önerilmiştir.

Davis ve arkadaşları (1989), yaptıkları ampirik çalışmanın orijinal modeli kısmen desteklediğini bulmuşlardır. Yine söz konusu model pek çok araştırmacı tarafından çok sayıda farklı teknolojilerin adaptasyonunda kullanılmıştır (Dasgupta ve arkadaşları, 2002:
87). Enformasyon sistemlerinin kullanımını öngörmede güçlüdür (Lu ve arkadaşları,
2003: 207). Teknoloji Kabul Modelinin farklı durumlara uygulanması kolaydır (Ndubisi ve
Jantan, 2003: 441). Kullanıcıların enformasyon sistemini kullanımı, teknolojinin kabulüne işaret etmektedir. Teknoloji Kabul Modelinin sistemin kullanım nedeni hakkında %40
oranında bir açıklama sağlayan yararlı bir model olduğu, yapılan ampirik çalışmalarla ortaya konmuştur (Venkatesh ve Davis, 2000: 186; Legris ve arkadaşları, 2003: 191).

3.1. Teknoloji Kabul Modelinin İşleyişi

Teknoloji kabul modeli, yeni teknolojinin kabul derecesi üzerine odaklanır (Joshi,
2005: 7). Kullanıcı davranışını öngören ve açıklayan güçlü bir modeldir (Bakınız Şekil
3.1). Literatürde, enformasyon teknolojisinin organizasyon içindeki kullanım seviyesi, uygulama başarısının önemli performans ölçütlerinden birisi olarak kabul edilir (Gyampah
ve Salam, 2004). Teknoloji Kabul Modelinin hedefi sistemle etkileşimden sonra kullanıcının inançlarını (algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan yararlılık) ölçerek enformasyon sisteminin kullanımını tahmin etmek ve açıklamaktır (Szajna, 1996: 85; Yang ve Yoo,
2004: 19). Enformasyon teknolojisinin kullanımına yönelik bireysel algıların (Gyampah
ve Salam, 2004: 731) ve davranış niyetinin, sistemin kullanımını etkileyeceğini ileri sürer.
Teknoloji Kabul Modelinin daha iyi anlaşılması, yeni sistemin kullanımını ve kullanıcı kabulünü artırır. Sistemin faydalarının ve kullanımının kullanıcı tarafından algılanıp anlaşılmasına yardım eder (Ndubisi ve Jantan, 2003: 441). Kullanıcılara yeni bir teknoloji sunulduğunda ya da kullanıcılar yeni sistem hakkında karar verirken, çeşitli faktörleri dikkate
alırlar (Perez ve arkadaşları, 2004: 282). Teknoloji Kabul Modelinin faktörleri şunlardır:
algılanan yararlılık, algılanan kullanım kolaylığı, kullanım tutumu, davranış niyeti, sistem
kullanımı ve dışsal değişkenler. Bunlar arasındaki ilişkileri Teknoloji Kabul Modeli tanımlar. Diğer bir ifadeyle orijinal Teknoloji Kabul Modeli, inançlar (enformasyon sisteminin
algılanan yararlılığı ve enformasyon sisteminin algılanan kullanım kolaylığı) ile kullanıcıların kullanıma yönelik tutumları, niyetleri arasındaki lehte veya aleyhte bağlantıları
ortaya koymaktadır (Szajna, 1996: 85).

Teknolojinin kullanıcılar tarafından kabulü, sistemin kullanımına yol açar. Enformasyon sisteminin kullanımı, kullanıcının davranış niyeti tarafından belirlenir (Szajna, 1996:
85; Gyampah ve Salam, 2004: 733; Al-Gahtani ve King, 1999: 278).
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Şekil 3.1. Orijinal Teknoloji kabul Modeli

Kaynak: Davis, F.D., Bagozzi, R.P. ve Warshaw, P.R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models, Management Science, 35(8), s. 982-1003.

Bir başka ifadeyle kullanımın belirleyicisi davranış niyetidir. Sistem kullanımı, davranış
niyetinin doğrudan bir fonksiyonu olarak modellenmiştir (Taylor ve Todd, 1995: 147). Yenilik yayılım teorisinde en önemli çıktı, yeniliği red veya kullanım şeklinde bireyin kararıdır
(Agarwal ve Prasad, 1998: 17). Teknolojiden beklenen faydaların elde edilebilmesi için kullanıcıların niyetleri dikkate alınmalıdır. Diğer bir ifadeyle niyetin sebebi tutum ve inançlardır.
Niyetler davranışlara rehberlik eder (Carayannis ve Turner, 2005: 2). Davranış niyetini şekillendiren, enformasyon sisteminin genel faydasına yönelik kişinin tutumu ve inanç yapıtaşını
oluşturan algılanan yararlılık ile algılanan kullanım kolaylığıdır. Teknoloji Kabul Modeli, sistem kullanımının özellikle inanç, kişinin tutumu ve davranış niyeti tarafından doğrudan belirlendiğini ortaya koymuştur (Wu, 2003: 3).
Davranış niyeti ve tutum ilişkisi arasında, tutumun pozitif etkisi bulunmuştur (Horton
ve arkadaşları, 2001: 238; Robinson, 2004: 2). niyetler, teknolojiyi kabul davranışını öngörür (Szajna, 1996: 86). Birey niyetlerini şekillendirirken yararlılık ve kullanım kolaylığı
algılarına güvenebilir.

kullanıma yönelik tutum; hedef sistemi kullanmak için davranış niyeti, yararlılık ve
kullanım kolaylığı inançları arasında ılımlaştırıcı etki şeklinde tanımlanır (Lu ve arkadaşları, 2003: 208). Davranışlarla ilişkili olan tutum teknolojiye yönelik lehte veya aleyhte
karşılık verme duygularını yansıtır (Taylor ve Todd, 1995: 148).

Enformasyon sistemi kullanımı hakkındaki tutumlar, kişinin inançları (algılanan yararlılık ve algılanan kullanım kolaylığı) tarafından doğrudan şekillenir (Szajna, 1996: 85;
Perez ve arkadaşları, 2004: 282; Taylor ve Todd, 1995: 147). Bu iki belirleyici özel bir
sistemin kullanımına yönelik tutumlar için temeldir (Lu ve arkadaşları, 2003: 207) ve sistemden beklenen faydalara etki edecektir (Agarwal ve Prasad, 1998: 16).

Bireyin teknolojinin yararlılığı hakkındaki inancı bireyin tutumunu etkileyecektir. kullanıma yönelik tutum üzerinde kullanım kolaylığının etkisini onaylayan ampirik çalışmalar mevcuttur (Lu ve arkadaşları, 2003: 212). Bireyler, yeni teknolojinin kullanımını kolay
şeklinde algılarlarsa daha istekli olacakları gösterilmiştir (Saade ve Bahli, 2005: 318).
Çünkü bir sistemin daha az çaba gösterilmesi suretiyle daha kolay kullanımı, iş performansını artırmada daha fazla yararlı olabilir (Venkatesh ve Davis, 2000: 192).
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İnanç, bireyin performansıyla ilişkilidir (Carayannis ve Turner, 2005: 2). İnançlar; enformasyon sistemi kullanıcısının yararlılık ve kullanım kolaylığı anlayışlarını içerir (Szajna, 1996, s.86). Bir obje hakkındaki inançlar objeye yönelik tutum için temel teşkil eder
(Gyampah ve Salam, 2004: 733). Dolayısıyla kullanıcının inanç yapısını oluşturan teknolojinin algılanan yararlılığı ve algılanan kullanım kolaylığı, bireyin enformasyon teknolojisini kullanmasının başlıca belirleyicileridir (Dasgupta ve arkadaşları, 2002: 87). Bu iki
değişken, sistemin genel kabulünü öngörmede çok yararlıdır.

Dışsal faktörler yönetimin kontrol edemediği değişkenlerdir (Al-Gahtani ve King,
1999: 278). Görev, kullanıcı özelliklerinden oluşan demografik değişkenler, sistem özellikleri, teknolojinin kompleksliği, politik etkiler, organizasyonel faktörler, durumun getirdiği
sınırlamalar, gelişme süreci, eğitim, bilgisayar tecrübesi, gibi dışsal değişkenlerin teknoloji kabul davranışını dolaylı etkilemesi beklenir (Szajna, 1996: 86). Bireyin inançlarını
oluşturan algılanan yararlılık ve algılanan kullanım kolaylığı, tutumları, niyetleri dışsal
değişkenlerin etkisiyle ılımlaşabilir, değişebilir ve etkilenebilir (Frambach ve Schillewaert, 2002: 171).

3.1.1. Algılanan Kullanım Kolaylığı

Kullanımın önemi; çabaların odaklanması gereken yönü göstermesidir (Taylor ve
Todd, 1995: 145). Birey, bilgisayarı ve sistemi kendi kendine kullanabiliyorsa kullanımı kolay
olarak algılar (Venkatesh ve Davis, 1996). Potansiyel kullanıcılar, kullanımın performansa faydalarını kullanım çabasıyla karşılaştırırlar. Performans faydası, kullanım çabasının üzerindeyse
Davis (1989: 320) bu ilave yararlılığı algılanan kullanım kolaylığı olarak kabul etmektedir.
Kolaylık terimi “büyük çaba gerektirmeyen” veya “zor olmayan” anlamına gelir (Davis, 1989:
320). Çaba ise Davis’e (1989: 320) göre sınırlı bir kaynağın çeşitli faaliyetlere paylaştırılmasıdır. Kullanım kolaylığını Davis (1989), kişinin belirli bir sistemi kullanırken fiziksel ve zihinsel
çabaya gereksinim olmadan kullandığına inanma derecesi şeklinde tanımlamıştır. Başka bir
tanımla bireyin teknolojiyi kullanırken sürece katılma çabasını değerlendirmesidir (Ndubisi ve
Jantan, 2003: 441). Adamson ve Shine (2003: 444) ise algılanan kullanım kolaylığını, sistemlerin doğruluğu, güvenilirliği, bulunabilirliği, ulaşılabilirliği ile ilişkili inanç anlayışıdır şeklinde
ifade etmiştir. Son kullanıcının sistemle doğrudan deneyiminden sonra kullanım kolaylığı algısı
etkilenmektedir.
Rogers’a (1983) göre komplekslik; belirli bir yeniliğin anlaşılması ve kullanılmasındaki güçlük derecesidir. Kullanım kolaylığının karşıtıdır. Yine Gyampah ve Salam’da (2004:
733) benzer bir tanım geliştirmişlerdir. Onlara göre kullanım kolaylığı; bireyin özel bir
sistemi çaba göstermeksizin kullandığına inanma derecesidir. Teknolojinin algılanan kullanım kolaylığı faaliyetleri etkileyebilir. Uygulamanın daha kolay olduğu algısı kullanıcılar
tarafından daha fazla severek kabul etmeye yöneltir. Kullanıcı sistemle ilgili daha önce bir
deneyime sahipse, bu durum, algılanan kullanım kolaylığını etkiler (Dasgupta ve arkadaşları, 2002: 89). Kullanıcı sistemi, işi için çok yararlı şeklinde değerlendiriyorsa, kullanıcı
sistemi öğrenmek için çok fazla eğitime gereksinim duymuyorsa, sistemi kullanmayı kolay
olarak algılar (Dasgupta ve arkadaşları, 2002: 89). Algılanan kullanım kolaylığı, sistemin
algılanan yararlılığını ve tutumu etkiler.

Kullanım kolaylığının kullanıcı tatminini etkileyen bir faktör olduğu da belirtilmiştir
(Seddon ve Kiew, 1996). Örneğin Venkatesh ve Davis (2000: 192), kullanımı daha az çaba
gerektiren bir sistemin daha fazla kullanılarak iş performansını artıracağını belirtmişlerdir. Yine algılanan kullanım kolaylığının iyileştirilmesiyle organizasyonel performansta
iyileştirmeye katkıda bulunulacağına işaret edilmiştir (Lu ve arkadaşları, 2003: 212). Somers ve arkadaşları (2003), kullanım kolaylığı algısının danışmanların, yöneticilerin ifadeleri ve hareketleriyle etkilenebileceğini söylemişlerdir. Teknolojinin kompleksliği başarılı uygulama için belirsizlik oluşturur (Premkumar ve Roberts, 1999: 471) ve adaptasyon
kararında riski artırır. Rogers (1983), bilgi ve yetenek yokluğuna bağlı olarak bir yeniliğin
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algılanan kompleksliğinin dirence yol açacağını ileri sürmüştür. Yeni teknolojilere yönelik
bu direnç daha düşük tatmin ve sistem performansına yol açacaktır. Algılanan kullanım
kolaylığının ölçümleri; sistemle açık ve anlaşılabilir etkileşim, sistemin kullanımında gereksinim duyulanlar, sistemle etkileşimde gereken zihni çaba, sistemin kullanım kolaylığıdır (Ndubisi ve Jantan, 2003, s.441). Algılanan yararlılık; iş etkinliği, verimlilik (zaman
tasarrufu), kişinin işi ile sistemin göreceli önemini kapsar (Yang ve Yoo, 2004, s.19).

3.1.2. Algılanan Yararlılık

Yararlılık terimi; kullanıldığında avantajlı olma (Davis, 1989: 320), teknolojinin faydalarını değerlendirme (Ndubisi ve Jantan, 2003: 441) ve öğrenme kolaylığı (Yang ve Yoo,
2004: 19) anlamlarına gelmektedir. Davis (1989), algılanan yararlılık terimini “kişinin belirli
bir teknolojiyi kullandığında, onun iş performansını artıracağına inanma derecesidir” şeklinde tanımlamıştır. Yang ve Yoo (2004: 19), algılanan yararlılığı; iş etkinliği, verimlilik (zaman
tasarrufu) ve sistemin önemiyle ilişkili olarak değerlendirmişlerdir. Davis’e (1989: 320) göre,
sistemin algılanan yararlılığı yüksekse kullanıcı, pozitif kullanım-performans ilişkisinin varlığına inanmaktadır. Gyampah ve Salam (2004), bu durumun sistemin faydaları hakkında paylaşılan inançların artışına yol açacağını ileri sürmüşlerdir. Sistemin algılanan yararlılığı bir inanç
yapısıdır. Kullanıcının davranışını etkileme yeteneği enformasyonun doğruluğu ve sıklığı gibi
faktörlere bağlıdır. Davis’e (1989: 985) göre bilgisayar kullanımı, davranış niyeti tarafından
belirlenir. Davranış niyeti; bireyin hedef davranışı göstermesini etkileyen pozitif veya negatif
duyguları şeklinde tanımlanabilir (Davis, 1989: 984). Teknolojinin algılanan yararlılığı haberleşmenin kalitesine ve miktarına bağlı olacaktır. Ampirik araştırma bulguları algılanan yararlılığın sistem kullanımında, sistem adaptasyonunda, kullanıcı kabulünde güçlü bir belirleyici
olduğunu göstermektedir (Adamson ve Shine, 2003: 444).
Teknoloji Kabul Modeline göre algılanan yararlılık, algılanan kullanım kolaylığı tarafından belirlenir. Teknoloji Kabul Modeli’nde enformasyon sisteminin algılanan yararlılığının ölçümleri; verimlilik artışları, iş performansında iyileşmeler, iş etkinliğinin artışı,
işin yararlılığıdır (Ndubisi ve Jantan, 2003: 441). Sistemin kullanımı yüksekse kullanıcı,
pozitif bir kullanıcı performans ilişkisinin varlığına inanmaktadır (Davis, 1989: 320).
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Geçmişten günümüze insanoğlu ve iktidar kitle iletişim araçlarından biri hata en
önemlilerinden biri olan Televizyonu toplumdaki bireyleri kontrol etmek için hayatının
en önemli yeri olan toplumsal yaşamına daha da özele gidilecek olunur ise aile yaşamının
tam ortasına koymuştur. Bundan dolayıdır ki televizyon bir gözetim ve iktidar olgusu olarak karşımıza çıkmış ve her geçen gün gücünü artırarak hayatlarımızı etkilemekte ve kontrol emektedir. Medya ve iktidar organları psikolojik, sosyolojik ve ideolojik değerlerin ve
düşüncelerin veya mesajların aktarımında televizyon denilen duvarsız hapishaneyi kendi
çıkarları doğrultusunda kullanmaktadırlar. Bundan dolayı medya çoğu zaman bize istenileni kurgulayarak gerçek diye gösterebiliyor ve biz onu sorgulamadan kabullenip inanıyoruz. Oysa karşımızda olan gerçeğin bir adım ötesindeki kurgudur veya “metasimgedir”1. Televizyon tarafından yansıtılan gerçeklikleri çoğu kişi sorgulamadan kabulleniyor
ve onları benimseyip üzerine eklemeler yapıp başka kişilere aktarıyor. Cengiz Erdem’in2
kişisel web sayfasında yayınlamış olduğu yazısında aktarmış olduğu üzere: “Gösteren ve
gösterilen arasındaki boşluğu kendisiyle doldurmaktan ve gösterenin de gösterilenin de
kendisi olduğunu göstermekten başka bir şey yapmayan bir göstergedir televizyon” (Erdem, 2010). Çünkü iktidar kitle iletişim araçlarını, teknolojiyi ve de özellikle televizyonu
kullanarak kültürü ve toplumu oluşturan sonra ise kültürün oluşturduğu toplum ve bireyi
kolayca kontrol etme hata gözetleme isteği içerisindedir.

Bundan dolayı bu çalışma, Türkiye’de yayınlanmakta olan televizyon programlarını
örnek kullanarak  Televizyo’nun Panoptikon’dan Synoptikon’a, ve sonrasında yaşadığımız
yüzyılda Tekhneoptikon’a dönüşme evresini kişiler özelikle çocuklar üzerindeki etkilerini
ve de izleyicilerin iktidarın ve gözetleme olgusunu konu alacaktır. Türkiye’de özel kanaların serbest bırakılmasıyla birlikte 90’lı yıllarda Türk dizileri reyting rekorları kırmaya ve
sayıları artmaya başlamıştır. Bu yıllardan önce Amerika ve Avrupa dizileri izlenmekteydi.
Bu makalede incelecek olan bu diziler Türk toplumunun bireylerini ve kültürünü hem
yansıtmakta hem de etkilemektedir3. Bilindiği üzere kültürü üreten toplum bireyleri ve
daha da önemlisi iktidar toplumun bireylerini kolay kontrol edebilmek için kültür değerlerini eşitsiz bir şekilde biçimlendirmiş. Örneğin siyah/beyaz, fakir/zengin, veya Türkiye
koşularını düşünülecek olursa doğu/batı meselesi. Bundan dolayı Şermin Tekinalp’ın da
kitabında belirtiği üzere “Kültürün üreticileri vardır; yaratıcıları değil” (Tekinalp, 2011:
287). Ki bunlar da egemen iktidar veya kapitalist sistemin tanımış olduğu özgürlük sonucunda özel kanalar olmuştur. Yanı başka bir değiş ile medya sahipleri. Medya sahipleri reyting yükseltmek veya daha çok para kazanmak isteğiyle toplumun değerlerini kullanarak
yeni diziler ve eğlence programları ile birlikte popüler bir aydın tipi yaratılmıştır.

Son yıllarda üreticilerinin yaratmış olduğu popüler kültür ile birlikte yaratılan  aydın
tipi yeni düzene ayak uydurup ondan yararlanmaya çalışmıştır: “Eskinin, eleştiren, yanlışları derine inerek sorgulayan, sürekli arayış içinde olan aydınının yerini sistemin ekonomik ve sosyal olanaklarından yararlanmasını iyi bilen, çıkarlarının savunuculuğunu yapan
bir aydın tipi almıştır” (Tekinalp, 2011: 306). Örneğin Türkiye’deki birçok özel haber kanalarına bakılacak olursa popüler kültür aydın tipleri devletin veya egemen gücün istediklerini aktarmaktadır. Ve böylece popüler kültür bütün halkı etkisine altına alıp bireylere
ulaşıp onları kontrol etmenin en kolay yolunu ise bireylere gerçek dünyayı unutturup onu
eğlendirmek olmuştur. Bunun en güzel örnekleri ise şu an Türkiye’de yayınlanmakta olan
eğlence programları ve de dizileri örnek göstermek mümkündür.

1
2

3

Tekinalp, Ş.  (2011) Camera Obsura’da Karşılaştırmalı Radyo ve Televizyon.

Erdem, C. (2010). Televizyon, Kapitalizm ve Panopticon, https://cengizerdem.wordpress.
com/2010/10/28/televizyon-kapitalizm-ve-panopticon/)
Tekinalp. Ş.  (2011) Camera Obsura’da Karşılaştırmalı Radyo ve Televizyon.
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2. Reyting Rekorları Kıran Diziler, Eğlence ve Yarışma Programları

Bu bölümde incelenecek olan televizyon programları iki alt başlıkta toplanmıştır. Birincisi diziler diğeri ise yemek veya yarışma programlarıdır. Bu iki program bugüne kadar yapılmış olan araştırma4 ve RTÜK tarafından yayınlanan raporlar doğrultusunda en
çok izlenilen televizyon programı kategorisine girmişlerdir. 2014 yıllında Şelçuk Kırtepe
tarafından yapılan doktor tezinde çıkmış sonuçlarda” dikkate değer oranda izleme potansiyeline sahip televizyon programı türü olarak ‘haber programlarının’ tercih edildiği sonucuna ulaşılmıştır. ‘Haber programlarını’ ise ‘Filmler/Dizilerin’ takip ettiği görülmektedir.
Elde ettiğimiz bu sonuçlar dizi filmlerin toplumda en çok izlenen programlardan birisi
olduğunu göstermektedir” (Kırtepe, 2014:198). Kırtepe’nin tezine göre dizilerin izlenme
sebebi ise okuyup bilgi edinmek yerine “ülkede ve dünyada olan bitenden haberdar” olmalarıdır (Kırtepe, 2014: 201, 202).

2.1. Bilginin ve Eğlencenin aktarıldığı Diziler

2017 yılında Tayfun Atay tarafından hazırlanmış olan “Görünüyorum o halde varım.
Meşhuriyet Çağı’nda Kültür ve insan” isimli derlemede de yer aldığı üzere “eğlence seyri,
giderek “kültürel” (ve ideolojik) bir mahremiyet kazanıyor. Yani artık her türlü kamusal
söylem, eğlence biçimine bürünerek karşımıza çıkmakta (Atay, 2017: 66). Yani başka bir
değiş ile söylemlerimiz televizyon aracılığı ile aktarılıyor, şekil değiştiriliyor hata empoze
ediliyor.

Örneğin, RTÜK5 (2018: 53) tarafından yapılan “Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması-2018” isimli çalışmada  en çok izlenen programlar sırası ile Haberler (24,2), ardından Yerli Diziler (15,6), Spor Programları (13,5), Kuşak Programları (12,8) şeklinde
devam etmektedir.  Yine RTÜK raporuna göre en çok şikâyet alan programlar türler ise
şu şekilde sırlanmıştır; Kuşak P. (46,3), Yerli Dizi (21,6), Haberler (6,8), Magazin P. (5,5)
şeklinde ilerlemektedir.6

İnternet üzerinden ise farklı kaynaklardan edinilmiş olan bilgiler doğrultusunda 2018
yılında en çok izlenen diziler arasında Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Çukur, Kadın,
Avlu, Söz, Mehmetçik, İstanbullu Gelin ve de dahasıdır. Dizilerin geneline bakıldığı zaman
karşımıza çıkan ana tema kişiler arası kavga, şiddet ve intikam duygusudur. Ayrıca bazı
dizilerde eski dönemlere geri dönüş veya bu yüzyılda yaşamış olduğumuz savaş ve terör
olayları konu alınmaktadır. Her bir dizi kendi içerisinde topluma farklı şekillerde mesajlar
göndermektedir. Örneğin, bunlardan bazıları Çukur (2017), İstanbullu Gelin (2017) ve de
Kadın (2017) dizilerinde ailenin önemine vurgu yapılmıştır. Ayrıca Çukur dizisi duvardaki
söylemler ve oyuncusu ile Down Sendromu ile ilgili farkındalık yaratmaktadır. Bunlara ek
olarak Söz (2017) dizisi gibi diziler ülkenin ve Türk bayrağının önemine değinmektedir.
Bunun yanında Arka sokaklar (2006) dizi ise bunlar arasında her bölümünde toplumu bilgilendirmek açısından sosyokültürel, psikolojik ve ekonomik mesajlar içermektedir. Dizi
cinayet büroda çalışan bir grup
polisin yaşadıkları olayları ve çözmeye çalıştıkları cinayet olaylarını anlatmaktadır.
Fakat bunun yanında her polisin kendine ait özel yaşamaları, üzüntüleri ve duyguları da
kurgulanmaktadır. Medya tarafından acımasızca insanlara eziyet çektiren onları durdurmaya susturmaya çalışan polis kimliğine karşın dizide polislerin de diğer insanlar gibi
sorunları ve yanlışları olduğu mesajı verilmektedir. Ayni zamanda bu dizide egemen iktidar ve derin devlet konuları da yer almaktadır. Egemen iktidarın veya derin devletin bu

4
5
6

Arslan, P. (2018), ve diğer internet

RTÜK, 2018: 53, Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması-2018.
RTÜK, 2018: 59, Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması-2018.
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kadar açığa çıkmış olması hem onu görmemize hem de eleştirmemize olanak vermektedir.
Ayrıca dizi polislerin de toplumdaki diğer bireyler gibi devleti ve kişileri korumak için görev yaptıklarını bunun yanında ise insani ve vicdani değerlere yardıma muhtaç insanlara
yardım ederek göstermektedirler. Bundan dolayı toplumun kafasında canlanan kötü polis
imajını tersine çevirmeye çalıştığını vurgulamak yerinde olacaktır. Devletin bir kurumu
olan polis bundan dolayı da devlet veya egemen düzen bireyleri eğlendirerek övülmüş ve
medya: “Devletleri de, kapitali de, sivil toplumu da bu gösteri dünyasının bir ortağı haline
getirmiştir.” (Tekinalp, p.348)

Arka Sokaklar dizisinin vermiş olduğu mesaj egemen güçler dediğimiz iktidar ve sermaye ile ilgilidir. Çünkü “---egemen güçler (iktidar ve sermaye) kendi sistemlerinin sürekliliğini teminat altına almak için medyayı kültür endüstrisinin ayrıcalıklı araçları olarak
kullanırlar; ancak bunu yaparken kimseyi ayırmaz, herkese aynı şeyi verir ve buna demokratik uzlaşma adını verirler” (Tekinalp, 2011: 287-88). Örneğin, dizililerin konularına ek olarak çekildiği sahneler de önemli bir yer teşkil etmektedir. Bundan dolaydır ki
diziler herkese ayni şeyi verip özgür hissetmemizi sağlamaktadır. Mesela, Çukur (2017)
dizisi İstanbul, Fener Balata’da çekimlerini sürdürmektedir. Fener Balat’a belki de birçok
kişinin ismini duyduğu fakat günlük yaşamının bir parçası olmayan ücra bir yerdir. Dizide,
Çukur'a sahip olma çabası içerisinde guruplar arasında geçen olaylar anlatılmaktadır. Bir
diğer dizi olan Kızım (2018) dizisi ile babaların anneler gibi rol alabileceği veya İstanbullu
Gelin (2017) dizisinde ise doğu ve batının veya Erkenci Kuş (2018) dizisinde zengin ve
fakirin birlikteliği sentezini görmek mümkün olmaktadır. Bir başka değiş ile diziler güzel
mekanlar veya zengin dekorlar yerine ücra bölgelerde geçerek herkese ulaşmaya çalışılmaktadır.

Jet Sosyete (2018 )isimli dizi ise kurgulanmış simgesel sosyal gerçeklikleri ayna gibi
gözlerimiz önüne sunuyor. Çünkü bu dizi sosyal değerleri, psikolojik sorunları, toplumsal
sorunları ve korkularımızı konu alarak topluma komedi şeklinde ironik bir dil kullanıp
aktarmaktadır. Başka bir değişle, toplumsal sorunları kurgulayıp farklı şekilde topluma
yansıtılıyor. Örneğin, aile yaşamı, sevgi, saygı, aşk ve bunun gibi diğer toplumsal olayları
abartılı, komik ve post modern bir şekilde ekrana yansıtılmıştır. Ayrıca doğu batı ikilemine sert bir çizgi çekmek yerine arasındaki farkı yumuşatıyor ve birbirinin içine geçiriyor.
Hata daha da ileriye gidip onu komik bir şekilde eleştiriyor. Belki de toplumun beli bir
kesimi tarafından dizi bilinçsiz bir şekilde vermiş olduğu mesajların farkına varmadan
eğlence veya adrenalin için seyrediyordur. Fakat detaylı bir şekilde incelendiği zaman
dizi içerisinde sosyal içerikli mesajlar barındırmktadır. Bunlardan biri bu dizi veya diziler
sadece eğlence için seyredilmemeli. Önemli olan biz medya okuyucularının bunları okuyarak topluma aktarması ve medyayı okuma konusunda toplumu özellikle de çocukları
eğitmeleri gerekmektedir.

Bu dizilere ek olarak, çoğunlukla kadın oyuncuların yer aldığı dizi ise yapılan yanlışı
yanlışla cevap vermek arabesk müzikler ile de toplumun beli bir kesimine ulaşılmaya çalışılan Avlu (2018) dizisidir. Bunun yanında ise Söz (2017) dizisi ise şu aralar sadece Türkiye’de değil ayni zamanda dünyada gündemde olan terör olaylarını işlediğinden dolayı en
çok izlenen diziler arasında yer almaktadır.7 Ayrıca dizi içerisinde milliyetçiliğe ve de Türk
bayrağına verilen önem Türk ulusunun zor zamanlarda birlik ve beraberliğinin önemini
vurgulamaktadır. Arka Sokaklar (2006) dizisi ise sosyokültürel, psikolojik ve ekonomik
mesajlar içermektedir. Dizi cinayet büroda çalışan bir grup polisin yaşadıkları olayları
ve çözmeye çalıştıkları cinayet olaylarını anlatmaktadır. Fakat bunun yanında her polisin
kendine ait özel yaşamaları, üzüntüleri ve duyguları da kurgulanmaktadır. Medya tarafından acımasızca insanlara eziyet çektiren onları durdurmaya susturmaya çalışan polis
kimliğine karşın dizide polislerin de diğer insanlar gibi sorunları ve yanlışları olduğu me7

Farklı internet sayfalar: haber7com, Milliyet Blog, Onedio.
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sajı verilmektedir. Ayni zamanda bu dizide egemen iktidar ve derin devlet konuları da yer
almaktadır. Egemen iktidarın veya derin devletin bu kadar açığa çıkmış olması hem onu
görmemize hem de eleştirmemize olanak vermektedir. Ayrıca dizi polislerin de toplumda
ki diğer bireyler gibi devleti ve kişileri korumak için görev yaptıklarını bunun yanında ise
insani ve vicdani değerlere yardıma muhtaç insanlara yardım ederek göstermektedirler.

2.2. Eğlence Programı Olarak Kabul Edilen Kuşak Programları ve Yemek/Yarışma Programları

kuşak Programları özellikle gündüz gösterilmesinden dolayı okul sonrası çocukların
ve de ev hanımlarının ilgi merkezi olmasına rağmen içerisinde çok fazla şiddet, taciz ve
tecavüz vakalarını barındırmaktadır. Fakat çok izlenenler arasında olmasına rağmen yine
de en çok rahatsız edici/eleştirilen konuları barındırdığı RTÜK tarafından yapılan çalışmada
şu şekilde raporlanmıştır:
KONU

Genel ahlak ve aile yapısına aykırılık
Çocuk ve gençlere olumsuz örnek oluşturma
Özel hayatın gizliliğine aykırılık
Milli ve manevi değerlere aykırılık
Ayrımcı ve kutuplaştırıcı olması

%

73,4

48,3
39,4
35,1

17,8

Şekil 1. kuşak Programlarında Sizi Rahatsız Eden/Eleştirdiğiniz konular nelerdir?(%) (Birden fazla cevap verilebildiğinden toplam 100’ü geçmektedir.) (Cevap veren sayısı = 259)8

Özet olarak yukarıdaki tablo bize kuşak Programlarının toplumdaki bireyler, özellikle
de çocukları ve gençleri olumsuz etkilediğini göstermektedir.

kuşak Programlarına verilecek örnekleri şu şekilde sıralamak mümkündür: Müge Anlı
ile Tatlı Sert (2008), Esra Erol’da (2015), Kaybolan Çiçekler (2017), Artık Susma (2017), Zahide Yetiş (2018), Gelin Evi (2018) ve bunu gibi diğer kuşak programları. Programların geneline bakılacak olur ise çoğunlukla Türk toplumun farklı sınıflarındaki bireyler ile gerek evlerinde
gerek ise stüdyoda gerçekleşmektedir. Örneğin, Gelin Evi programı için yarışmacıların evleri
stüdyo olarak kullanılmaktadır. Bir diğeri ise Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunmuş olduğu
Artık Susma programı toplumdaki faili meçhul cinayetleri çözmeye çalışmaktadır.
Yemek Programlarından olan Fatih Ürek’in sunmuş olduğu Gelinim Mutfakta (2018),
Onur Büyüktopçu tarafından sunulan Yemekteyiz (2015), Zuhal Topal’la Sofrada (2018),
ve bunun gibi diğer yemek yarışma programlarının ortak özellikleri yarışmacıların toplumun bilinen tanıdık yüzleri yerine sıradan kişilerin katılması ile yapılmaktadır. Fakat
yarışmaya katılan yarışmacılar önyargıları ile programa katılmakta ve bazen istenemeyen
söylemler ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bunlara ek olarak Yarışma Programları arasında en gündemde olan O Ses Türkiye (2011), veya Survivor (2005), yarışma programları
yemek yarışma programları gibi ünlüleri değil de toplumun farklı bireylerini yarıştırmaktadır. Yemek yarışma programlarına kıyasla O Ses Türkiye’deki söylemler eğitici ve
olumlayıcı yönden olduğu için bireyler için pozitif etki bırakabilmektedir. Fakat Survivor
yarışma programı yarışmanın heyecanından dolayı içermiş olduğu küfürler çocuklar ve de
genler için olumsuz etkide bulunmaktadır.
Özet olarak, seyirciler yukarıda ismi geçen televizyon programlarda sunulan metasimgesel gerçeklikler arasında sıkışıp kalıyor ve kalıplaşıp gerçeği sorgulamadan kabullenip “kurgulanmış metasimgesel gerçekler” halini alıp kodluyor: “Bir başka değişle,
nesnel (dış dünya) gerçeklik, insanlar tarafından simgesel gerçekliğe; simgesel gerçeklik
8

RTÜk, 2018: 61, Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması-2018.
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de televizyon tarafından metasimgesel gerçekliğe dönüştürmektedir. İnsan bilincinin televizyondan algıladığı gerçekliğin üçüncü boyutu, kurgulanmış metasimgesel gerçekliktir”
(Tekinalp, 2011: 342) ve sonucunda izlemiş olduğumuz bu metasimgesel gerçeklikler seyircileri ve de özellikle çocukları negatif anlamda etkilemektedir.

3. Televizyon Programlarının Bireyler (özellikle çocuklar) üzerindeki Kültürel Etkileri

Kültüre kelimesinin köküne bakılacak olur ise, kültür kelimesi Türk Dil Kurumu Yayınları tarafından yayınlanan Felsefe Terimleri Sözlüğünde Latincede kullanışı “cultura-coelre=bakmak, özenmek” anlamındadır. Başka bir değişle “Kültür aynı zamanda insanın
toplumun bir üyesi olarak elde ettiği ya da öğrendiği inanç, gelenek-görenek, bilgi, sanat,
hukuk, yetenek ve alışkanlıkları kapsayan karmaşık bir bütün olarak da nitelendirilir (Oktay,1996: 89). Bu bağlamda kültür öğrenilir, tarihidir, süreklidir, toplumsaldır, değişir, doyum vericidir, uyum sağlayıcıdır, idealleştirişti ve bütünleştiricidir (Güvenç, 2002: 101)”
(aktaran, Apaydın, 2012: 7). Yani kültür öğretilebilen, değiştirilebilen ve kullanılabilen
bir terimdir. Yaşamış olduğumuz yüzyılda toplumun bireyleri ve de özellikle çocuklar
televizyon sayesinde popüler kültürün (ve de iktidarın ve ideolojinin) birer öznesi, kölesi, destekleyicisi ve de bir parçası durumundadır. Bir başka değiş ile televizyon “özlüce
popülerlik kimliği veren en etkin iletişim aracıdır" (Apaydın, 2012: 22).

Ayrıca, aşağıda yer alan Şekil 2’i RTÜK tarafında yapılan Araştırma raporunda da görüleceği üzere kuşak programlarında olduğu gibi diziler de rahatsız edici konular içermektedir. Fakat buna rağmen izlenme sırasına bakıldığı zaman ikinci sırada yerini almaktadır.
Çünkü bireylerin eğlence mekanları halini almıştır.

Şekil 2. Dizilerde Sizi Rahatsız Eden/Eleştirdiğiniz Konular Nelerdir?(%) (Birden fazla cevap
verilebildiğinden toplam 100’ü geçmektedir.) (Cevap veren sayısı = 121)9

RTÜK’ün araştırmasına ek olarak, Ayça Çamlıbel İrkin’in tez çalışmasının yorulmamış
olduğu sonuçlarda görüleceği üzere çocuklar televizyondan etkilenmekte ve: “televizyonda gördüğü karakterlerin davranışlarını taklit” (İrkin, 2012: 98) etmektedir. İrkin’e göre
çocuklar televizyondaki karakterleri model olarak alıp “gözlemleyerek yeni davranışlar”
öğrendiklerini ortaya koymuştur (İrkin, 2012: 100 Buna ek olarak Tamer Baran ve Serhat
Baran’ın (Baran ve Baran, 2014) aktardığı üzere TV programlarının bireyler ve özellikle çocuklar üzerinde negatif etkileri olduğu görüşüdür.  Negatif etkilere verilebilecek diğer bir örnek ise Tekinalp’ın kitabında yer alan Amerika olayını göstermek mümkündür:
“Amerika’da önce okulu ateşe verip sonran çalıların arkasına saklanıp öğrencilere ateş
9

RTÜK, 2018: 62, Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması-2018.
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açan ilkokul öğrencisinin, televizyondaki ateşli öldürme sahnelerinden etkilenerek böyle
bir davranış içine girdiği gerek Amerika kamuoyunda gerekse dünyada hararetle tartışılmıştır” (Tekinalp, 2011: 357). Bu örneğe ek olarak benim vereceğim örnek ise İngiltere’de
meydana gelen cinayet olayıdır. Dünyanın en genç çocuk katileri Jon Venables and Robert
Thompson 2 yaşında olan James Bulger’i vahşi bir şekilde öldürmüşlerdir. 2 yaşındaki
çocuğu vahşi bir şekilde öldürmeleri ve ona tecavüz edip onu ölüme terk etmeleri internete bulunan bilgiler doğrultusunda Jon’un televizyondan etkilendiği yönündedir.10

Bir diğer örneğimiz, Kırık’ın anlatmış olduğu çizgi film kahramanı ve Ferhat arasındaki negatif etkileşimdir. Kırık’ın çalışmasında anlattığı üzere 2011 yılında gazetede yayınlanmış bir habere göre: “Dönemin çocuklar tarafından en fazla izlenen çizgi filmi olan
Pokemon’daki “Pikachu” adlı kahramana özenen dört yaşındaki küçük Ferhat, oturduğu
apartmanın yedinci katından atlamıştır (Şen, radikal.com.tr: 2011)” (Kırık, 2013: 196).
Yani sonuç olarak yaşamış odluğumuz popüler kültür televizyon programları bireyleri
özelliklede çocukları televizyon karşısında pasivize etmektedir.

Örneklerde ve de çalışmalarda da görüldüğü üzere: “çocukluğun gerçek ile simgeyi
ayırt edebilecek yaşta olup olmaması, kişiliği, çevreden gelen uyarılar şiddet davranışını
etkiler”  (Tekinalp, 2011: 358). Bundan dolayı okumada da olduğu gibi izlemek de hem
etkin hem de edilgen   izleyiciye sahip olunduğunu göstermektedir. Yukarıdaki örnekler
bize bireylerin özellikle çocukların aktif yerine pasif izleyici olduklarını göstermektedir.

Taşdelen ve Kesim “etkileşimlilik” olgusundan bahseder iken izleyicilerin programları seyretmek yerine programlara katıldığını aktarmıştır (Taşdelen ve Kesim, 2014: 275).
Artık televizyon izleyicileri “katılımcı izleyici” veya “katılımcı seyirci”11 olduğundan dolayı “izleyici içeriğe, sunumun biçimine ve iletilerin akışına doğrudan katılma şansına
sahiptir” (Taşdelen ve Kesim, 2014: 275). Yani sonuç olarak artık karşımızda edilgen izleyici yerine aktif izleyici bulunmaktadır.12 İzleyicinin almış olduğu yeni konumdan dolayı
kullanılmakta olan Panoptikon ve Synoptikon gözetim olguları yerine yeni televizyonu ve
seyircileri daha yakından anlayabilmek için yeni bir olguya ihtiyaç duyulmaktadır, ki bu da
bizi Tekhnoptikon’a götürmektedir.

4. Gözetim Olgusunun Panoptikon’dan sonra Synoptikon şeklini alıp Tekhnoptikon’a Dönüşmesi

Bir önceki bölümlerde yer alan diziler ve kuşak program örnekleri doğrultusunda
Marshal McLuhan’ın “Küresel Köyü”13 bu teknolojik ve medyatik çağda şekil değiştirerek “yüksek duvarlarla çevrilmiş zengin şatosuyla yeni bir feodal malikane (endüstriyel,
finansal, medya güç merkezleri) görünümüne bürünüyor; bu malikanenin etrafı geniş
bir alana yayılmış ayakta kalma ve kimlik mücadelesi veren çalışan köylüler tarafından
çevrilmiştir.----Bir taraftan güç dağıtıyor,  bir taraftan merkezileştiriyor, bir taraftan demokratikleştiriyor, bir taraftan da kontrol ediyor” (Tekinalp, 2011: 374). Yani Marshall
McLuhan’ın dediği üzere yüzyıllardan beri iktidar güçlerinin gözetim şekilleri özgürlük ve
demokrasi adı altında gelişen teknolojilere göre şekil değiştirmektedir.

Ayse Demir makalesinde gözetim şekillerinden biri olan, Panoptikon’u “Yunanca pan
bütün-hep ile opticon yani görsel-görmeyle ilgili olan kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıkarken” (aktaran Demir, 2017: 59) Synoptikon'u ise “Yunanca syn birliktelik-aynı
zamanda ile yine opticon görsel-görmeyle ilgili olan kelimelerinin birleşmesiyle anlam

10
11

12

13

Jon and Robert, http://www.angelfire.com/vi/babyangels/jonandrobert.html

Taşdelen, B., Kesim, M.  (2014) Etkileşimli Televizyon Geleneksel Televizyona Karşı: Televizyon
İzleyicisi ne İster?: 275)
Taşdelen, B., Kesim, M.  (2014) Etkileşimli Televizyon Geleneksel Televizyona Karşı: Televizyon
İzleyicisi ne İster?: 275)
Mcluhan, M. (2017). Gutenberg Galaksisi: Topografik İnsanın Oluşumu: 48.
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kazanmaktadır (Mathiesen,1997, s.217-219). Synopticon’da çoğunluk azı, bir azınlığı izler ve aynı zamanda azınlık tarafından yönlendirilir. Panopticon da ise azınlık; çoğunluğu
izlemekte, onları gözetlemekte ve kontrol altına almaktadır” (aktaran Demir, 2017: 59).
Başka bir değiş ile Demir’in (2017: 59) aktarmasındaki Foucault’un görüşü Panoptikon’da
önemli olan “görünürlük durumu’dur”. Birileri tarafından gözetlendiğimizi bilmiyor veya
bilen ise itaat ediyor. Synopticon ise özelikle televizyon ve radio üzerinde gerçekleşmektedir (Demir, 2017: 60). Synopticon’da bireyi pasif bir şekle dönüştürdükten sonrasında ise
bireyi ötekileştirerek iktidar veya tekelci kapitalist sistem bireyleri normalleştirip kurallara uymalarını sağlamaktadır (Demir, 2017: 61-2). Başka bir değiş ile Sinoptikonda “çok”
olan izleyici televizyonda olan “azı” izlemektedir (Öztürk, 2013: 140) Yani panoptikondaki sıkıcı olan sürekli izlenme durumu, Sinoptikon ile eğlenceli bir şekil almıştır (Öztürk,
2013: 142). Artık gerçek yaşamdan uzaklaşmak için veya olup biteni takip etmek için televizyonda ünlüleri veya seçkin kişileri izlemek yeterli olmaktadır (Öztürk, 2013: 142-3).

4.1. Panoptikon ve Synoptikon

Gözetim şekillerinden biri olan Panoptikon, Gözetim Taplosu: Panoptikon isimli derlemede Çoban ve Ataman’a (2016) göre Jeremy Bentham tarafından tasarlanan hapishane tasarımına Panoptikon adını vermiştir. “Panoptikon’un en önemli özelliği, çok sayıda
insanın gözetim altında tutulmasını amaçlamasıydı” (Çoban ve Ataman, 2016: 3). Jeremy
Bentham (1843). The Works, 10. Memoirs Part I and Correspondence. Liberty fund isimli kitabında resmedilen hapishane örneğinde görüldüğü üzere merkezde olup hücreleri
gözetleyen gardiyan veya göz tüm hücreleri eşit bir şekilde görüp gözetleyebilmektedir.
(Bentham, 1843: 533) Yani başka bir değiş ile gözetlenen gözetlendiğinin farkındadır.
Foucault için ise Panoptikon farklı kurumlar için de geçerli olduğunu öne sürmüştür
örneğin, okul, hastane veya fabrika gibi. (2016, Çonban) Michael Foucault, 1975 yılında
yazdığı “Hapishanenin Doğuşu” adlı kitabında Panoptikon’u: “disiplin ilişkileri olan yeni
bir “siyasal anatomimin genel ilkesidir” diye tanımlamaktadır (Foucault, 1992: 262) ve
“Merkezinden bütün hücrelerin rahatlıkla görüldüğü ama gözetleyen gardiyanların hiçbir
zaman hiçbir noktadan görünmediği asimetrik, tek yönlü bir gözetleme sistemi...” (Çoban
ve Ataman, 2016: 3).

Fakat Çoban’ın aktarmasında Zygmunt ve David Lyon’da Panoptikon artık sabit ve kapalı mekanlarla sınırlı olmayıp onun yerine “son derece akışkan, hareketli, sınırları değişken gözetim” (Çoban ve Atman, 2016: 7) süreçleri yerini almıştır. Yani gözetim olgusu
artık azınlığın çoğunluğu gözetlediği ve izlediği şeklinden çıkmıştır (Çoban ve Atman,
2016: 7). “Böylece, gelinen noktaya bakıldığında, hem devlet ve ticari şirketler tarafından işletilen, hem de bireylerin kendi aralarındaki ilişkilerde birbirleri üzerine işlettikleri,
bir gözetim modeli ile karşı karşıyız” (aktaran Çoban ve Atman, 2016: 7). Yani Zygmunt
Bauman Küreselleşme isimli kitabında da yer aldığı üzere Jeremy Bentham’ına göre her
kötü davranışın sonucunda ceza aldığı algısı yaratılarak (Bauman, 2010: 54) “panopticon
(dünyayı gözleyen optik güç) tasviri yapılmıştır” (Tekinalp, 2011: 375).

Michael Foucault’un panoptik teknikleri disiplini sağlamak ve bireylerin davranışlarını tek bir kalıba sokmaktır14. Fakat diğer taraftan Thomas Matiesen tarafından geleştirilen
synopticon’da: “panopticon’un ‘seyredilen’ ‘seyredene’ dönüşmüştür. Panopticon, insanları bir yere çakıp sürekli izlenme durumuna sokarken, synopticon baskısız, koşulsuz,
eğlenceli bir seyretme eylemine sokmuştur hatta seyretmeye azmettirmiştir” (Tekinalp,
2011: 377). Çünkü, Tekinalp’ın da belirtiği üzere siyasi ve ekonomik güçler televizyonun
gücünü fark edip onu kendi amaçları doğrultularında kullanmışlar ve bunu yapmaya devam  etmektedirler. Sonuç olarak camera obscura (karanlık oda)15 Synoptikon yani ‘beyaz
14

15

Tekinalp, ş. (2011). Camera Obsura’da Karşılaştırmalı Radyo ve Televizyon: 376-77.
Tekinalp, ş. (2011). Camera Obsura’da Karşılaştırmalı Radyo ve Televizyon: 376-77.
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kutu’ya dönüşmüştür.16 Yani Zygmunt Bauman’ın da belirtmiş olduğu üzere “Panoptikon,
insanları seyredilebilecekleri bir konuma zorla getirdi. Synopticon’un ise baskıya ihtiyacı
yoktur; insanları, seyretsinler diye ayartır” (Bauman, 2010: 57).

Sonuç olarak bugüne kadar karşımıza çıkan gözetim teknikleri “iktidar ve bilme biçimleri’nin” Panoptikon ve Synoptikon yoluyla gerçekleşmesiydi” (Demir, 2017: 62). Fakat
şu an yaşamış olduğumuz 21. Yüzyılda artık medya, kitle iletişim araçları ve iktidar için
Panoptikon ve Synoptikon yetersiz kalmaktadır. Başka bir değiş ile Panoptikon ve Synoptikon şekil değiştirip Tekhneoptikon şeklini almışlardır. Peki bu nasıl ve niye gerçekleşmiştir?

2.2. Yeni bir Gözetim Kavramı Olarak Tekhneoptikon

Makalenin ikinci bölümündeki örneklerde de görüldüğü üzere artık dizilerde ücra
ve de kötü durumda olan yerler seçilirken, kuşak programlarından olan yemek yarışma
programlarından birkaçı televizyon kanalarının stüdyolarında değil, yarışmacıların evlerinde gerçekleşiyor. Yani Panoptikon ve Synoptikon da olduğu gibi artık sabit stüdyo mekanları yerine değişen evler ve de synoptikon’da olduğu gibi çok azı değil az çoğu izliyor
durumda. Çok artık iktidarın bir parçası öznesi ve onu desteklemekten öte yaratmaktadır.
Ayrıca gözetim ve iktidar olgusunun ta kendisi olup popüler kültürü yaratıyor. Bundan
dolayı, yaratmış olduğumuz gözetim paradigmaları yetersiz kalmaktadır.

Başka bir değiş ile yaşamış olduğumuz teknolojik çağda kitle iletişim aracı olan Televizyon duvarsız bir hapishane yani Tekhneoptikon17 haline gelmiştir. Başka bir değiş ile
onların yerini Tekhneopticon almıştır. Çünkü artık eskisi gibi seyirci pasif veya aktif durumda değil, çok azı izliyor durumda değil artık sadece iktidarı kendi bedeni ve benliği ile
besleyen bir özne durumundadır. Bundan dolayı Selin Bitirim Okmeydanı’n da vurguladığı
üzere “gelecekte gözetim pratiklerinin çok daha yıkıcı bir boyut kazanacağını” (2017: 65)
öngörmüştür.

“Tekhneoptikon” kelimesinin kökenine bakacak olur isek, “Online Etymology Dictioanry” sayfasında belirtildiği üzere “Tekhne” kelimesi Yunancadan gelmektedir ve de anlamı ise “el işi, zanaat, pratik yetenek, bilgi, marifet vb. anlamlarına da gelebilecek sanat ve
ustalığın bir potada eridiği bir kavramı ifade eder (Ural, 2015: 137). Özet olarak “Tekhne”
kelimesi pratiğe dökmek anlamına gelmektedir (Soyer, 2015). “opticon kelimesi ise gözlemlemek anlamına gelmektedir” (Özdel, 2012: 23). Bu iki kelime ise bir araya geldiği
zaman karşımıza yeteneği olan bireylerin veya mekanların televizyon programlarında yer
alması anlamına gelebilmektedir.

Bu inceleme için şahsım tarafından üretilmiş Tekhneoptikon kavramı, 21. Yüzyılı yöneten teknolojik gelişmelerin içerisinde en önemlilerinden biri olan televizyonun önemini
göstermek için kullanılmıştır. Ayrıca Tekhne kelimesinin seçilmesindeki sebep ise toplumun farklı kesimlerine ait bireyler yetenek ve bilgilerinden dolayı televizyon kanalarında
aktif bir şekilde yer alıyorlar olmalarından dolayıdır.  Başka bir değişle yaşadığımız çağda
evlerimizin en önemli yerlerinden birini kaplayan Televizyon, eğlence bağlamında özgür
hissettiğimiz eğitildiğimizi sanıp hapis olduğumuz gerçek ötesi hayali olan televizyonu
ve seyircilerin gözetlenme/izlenme konumunu anlatmaktadır. Sonuç olarak yukarıdaki
bölümlerde aktarıldığı üzere John Fiske’in18  düşüncesi bu yüzyılda önemini yitirmiştir.
Çünkü artık bireyler medyanın, iktidarın ve gözetim olgusunun bir parçası olup onu sorgulamak eleştirmek yerine onun bir parçası destekleyicisi hata ve hata yayıcısı oluyorlar.
Bundan dolayıdır ki Panoptikon ve Synoptikon sonrasında Tehkneoptikon gözetim evresine geçmiş bulunmaktayız.
16
17
18

Tekinalp, ş. (2011). Camera Obsura’da Karşılaştırmalı Radyo ve Televizyon: 381
Bu kelime benim tarafımdan yaratılmıştır.

İrvan, 2002: 52, Medya, Kültür Siyaset (derleme).
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Bir başka değişle, kitle iletişim araçlarından biri olan televizyon toplumsal kültürün
oluşumunda ve de gözetim paradigmaları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Okumakta olduğunuz kısa makale 2018 yılı öncesi ve sonrasında yayınlanmakta olan televizyon programlarının toplumu özellikle çocukları etkiledikleri hatta değiştirdikleri
vurgulanmıştır. Üstelik televizyonun görünüşte duvarsız hapishane düşüncesinden yola
çıkılarak sınırlar içerisinde özgürlük verip sınırsız olduğumuzu hissetmemize neden olan
ve aynı zamanda kontrol eden bir hapishane olduğu savunulmuş bunun doğrultusunda
ise gündemde olan gözetim paradigmaları yerine yeni bir “Tehkneoptikon” kavramını geliştirmiştir.

Sonuç olarak çalışmanın savunduğu düşünceler doğrultusunda diyebiliriz ki hapishane gibi adlandırdığımız duvarsız televizyon ekranında aktarılan mesajları okumayı öğrenmek ve öğretmek gerekmektedir.   Farkına varılması ve bu doğrultuda verilen mesajların doğru bir şekilde okunabilmesi için tekelci kapitalizmin veya iktidarın yaptırımlarını
görmek ve farkına varmak gerekmektedir. Çünkü "popüler kültür adı altında tekelci kapitalizm, uluslararası pazarın gereksinimlerine göre paketlenmiş mal ve imaj satışı yaparak
bütün dünyayı egemenliği altına alır” (Tekinalp, 2011: 368). Bu farkındalık sonucunda
doğruları ve yanlışları ayırabilir ve popüler kültür veya küreselleşme dediğimiz tekelci
kapitalizmi bu dünyadan ve çocuklardan daha geç olmadan bir nebze de olsa kurtarabiliriz veya gerektiği zaman kullanılmasını öğretebiliriz. Sonuç olarak, kitle iletişim araçları,
medya organları ve teknoloji ile ilgili daha çok araştırmaya ve de bilgilendirmeye ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu çalışmanın gelecek araştırmalara önerisi ise iktidar tarafından kontrol edilen kitle iletişim araçları ve gözetim olguları ile ilgili yeni araştırma paradigmaları
oluşturmaları veya geliştirmeleri olacaktır.
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Devletlerarası diplomatik ilişkilerin tanziminde önemle rol oynayan elçiler, savaş ve
barış ortamında görevlerini başarıyla tamamlama gayesini güderlerdi. Osmanlı Devleti
kuruluşundan itibaren, diğer devletlerle olan siyasi münasebetlerini ve diplomatik ilişkilerini sürdürebilmek için elçilik kurumunu daimi olarak kullanmıştır. Gelişen diplomatik
münasebetlerle Avrupa devletleri, İstanbul’da daimi ve geçici maslahatgüzarlar bulundururlarken1, Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılın sonlarına kadar, Avrupa devletlerini devletlerarası ilişkilerde kendine denk görmediği için Avrupa’da daimi ve geçici bir elçilik bulundurmamıştır2.Buna mukabil, gerek İslam ve gerekse Avrupa devletlerine padişahın tahta
çıkışını bildirmek, kazandıkları zaferleri duyurmak, Avrupalı kral ve imparatorların taç
giyme merasimlerine katılmak, barış şartlarını görüşmek, akdedilen muahedenin tasdikli
metnini göndermek, muahededen sonra dostluğu teyit etmek, zamanla ortaya çıkan sınır
ihtilaflarını gidermek gibi çeşitli sebeplerle yabancı devlet elçilerine karşılık fevkalade  elçiler gönderilmiştir3.

İstanbul, II.Mehmed tarafından fethinden sonra dünyanın en önemli ticari ve diplomatik merkezi haline gelmiştir4. İstanbul’da ilk daimi elçilik 1454’de Venedik Cumhuriyeti
tarafından kurulmuş, onu 1475’te Lehistan, 1497’de Rusya, 1528’de Avusturya, 1583’de
İngiltere ve 1612’de Hollanda’nın açtığı elçilikler takip etmiştir5.

İstanbul’a   gelen yabancı devlet   elçileri, parlak bir törenle karşılanmıştır. Elçilerin
Divan-ı Hümayuna gelişleri, sadrazam veya vezirlerle görüşmeleri ve padişah tarafından
kabul edilmeleri sırasında yapılacak merasim ve uygulanacak protokol kuralları en ince
ayrıntısına kadar belirlenmiştir. Elçilere karşılama sırasında teşrifat kanun-nâmelerine
özel fasıllar konulmuştur. Elçilere yapılacak merasimler devletin gücünü ve zenginliğini
yansıtan bir özellik taşıdığı gibi, elçinin temsil ettiği devlet ile münasebetlere göre de bazı
farklılıklar arz etmiştir. Bu bakımda Avrupa’dan gelen elçilerle İranlı elçilere farklı karşılama töreni yapılmıştır. İran şahlarının elçileri çavuş-başı başkanlığındaki bir heyet tarafından Üsküdar dışında karşılanarak Üsküdar’da hazırlanmış bir konağa indirilirdi. Daha
sonra buradan merasimle kadırga ile İstanbul yakasına geçirilir ve ikametlerine tahsis
edilen konakta misafir edilirdi6.

İstanbul’da bulunan yabancı elçi ve maslahatgüzarlarının devlet katında karşılama
merasimi ve onlara uygulanacak resmi teamüller öncede belirlenmişti. Elçi veya maslahatgüzârlar Osmanlı teşrifat defterlerinde belirlenen teamüller çerçevesinde yanında divan tercümanı olduğu halde karşılanıp padişahın veya sadrazamın sarayında kendilerine

1

Tahir Sevinç, “İran’a Elçi Olarak Gönderilen Kesriyeli Ahmet Paşa’nın Sefaret Hazırlığı ve Yolculuğu(1746-1747)”,Belleten (Ayrı Basım), LXXV/273, Ankara 2011, s.407.

2

Ali İbrahim Savaş, “Genel Hatlarıyla Osmanlı Diplomasisi”, Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, I, Ankara
1999, s.645.

3
4

5
6

Sevinç, a.g.m, s.407.

Mehmet Alaaddin Yalçınkaya, “Bir Avrupa Diplomasi Merkezi Olarak İstanbul 1792-1798 Dönemi
İngiliz Kaynaklarına Göre”, Osmanlı,Yeni Türkiye Yayınları, I, Ankara 1999, s.662.

Mehmet İpşirli, ‘‘Elçi’’, DİA,  XI, İstanbul 1995, s.9.

Şerafettin Turan, “1560 Tarihinde Anadolu’da Yiyecek Maddeleri Fiyatlarını Gösteren Bir İran Elçilik Heyeti Masraf Defteri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 22/I-IV, Ankara 1965, s.273.
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sunulan ikramlarla ağırlandıktan sonra geldiği gibi uğurlanırdı7. Elçi padişahın huzuruna
çıktıktan sonra elçi kabulleri için toplanan galebe divanından sonra elçiler için sofralar
kurmak ve ziyafet vermek adetten idi. Galebe divanı sonrasında elçiler ve maiyetleri için
verilen yemeğe, bütün Divan üyeleri katılır,  ayrı ayrı sofralar kurulurdu8.

Elçilerin görüşmeleri sadece Divan’da padişahın huzuruna çıkmakla sınırlı kalmaz, bazen elçilerin kabulünde veziriazam ön palana çıkardı. Sadrazam yabancı devlet elçilerini
paşa kapısında bulunan arz odasında kabul ederdi9.   Elçinin kabul edileceği Paşa Kapısı ile
Arz Odası, Mehterhane-i Amire ve Enderun Hazinesi’nden getirilen eşyalarla süslenirdi.
Yabancı elçiler sadrazamın huzuruna alındıktan sonra mektubunu takdim eder, görüşmelerden sonra kendisine ikramda bulunulur, hilatlar giydirilir ve yine belirli bir merasimle
ikametgâhlarına uğurlanırdı10.
Elçiler, siyasi durum ve üzerinde durdukları konunun önemine göre ülkelerinden değerli hediyelerle gelirlerdi. Doğudan gelen hediyelerle batıdan gönderilen hediyeler çok
farklıydı. Doğudaki Müslüman ülkelerden gelen elçiler genellikle Kur’an ve kitaplar, fil ve
gergedan gibi hayvanları getirirlerken; batıdan gelen elçiler saat, kumaş ve altın gümüş
gibi mücevherat eşyası getirirlerdi11.

Osmanlı ülkesine gelen elçilik heyetlerinin maiyet ve sayıları da farklıydı.  Avrupa’dan
gelen elçilerin maiyetinde tercüman, kâtip, mektupçu, tabip, cerrah, rahip, berber aşçı
ve çeşitli hizmetkârlar bulunmaktaydı12. Buna rağmen en elverişli koşullar altında bile,
bilinmeyen ve her türlü güçlükle karşılaşılacak bir ortamda yabancı bir devlet elçisinin
diplomatik seyahatte bulunacak olması, görüşmelere gelecek elçilik heyetindeki kişilerin
sayısında sınırlamalar meydana getirmekteydi13.
Osmanlı devlet merkezinde yabancı elçilerin bir kısmı daimi olarak vazifeliyken,  Avusturya ve Rusya gibi devletler de kapı kethüdası adı altında geçici görevle maslahatgüzarlar
bulundurmakta14 ve kendi ülkelerinin haklarını koruma görevini sürdürmekteydiler15.

Yabancı  ülkelere gönderilen Osmanlı elçileri gibi16 Osmanlı başkentine gelen yabancı
ülke elçileri,  son derece iyi yetiştirilmiş kişiler idi. Şubat-Mart 1692 yılında yeni Padişah  

7

8

9

10
11
12
13
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15
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“Devletlu, inayetlü, sadrazam hazretlerinin saray-ı saâdetlerine pençşembe günü gelecek İsveç
maslahatgüzarının buluşması resmidir: Mezkûr kendi kayığı ile fermân-ı âli buyrulan vakitde sahil-i saray-ı saâdete geldikde divan tercümanı olup huzûr-ı esfâneye   getürdükde altına iskemle
vaz olunub, tatlı ve kahve virilir. Bade avdette şerbet ve ceviz resmînden sonra koynuna kirâmen
boyama vaz buyrulub geldiği siyak üzere gider diyu teşrifat defterinde mezkûrdur.” Bkz.BOA, İbnülemin Hariciye,  1695.

İ.Hakkı Uzunçarşılı,  Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Basımevi,  
Ankara 1988, s.223.

Bab-ı âlide veya paşa kapısında bulunan arz odasında vezirlerin kabulü, hilat giydirilmesi ve sefirlerin kabulü başlıca yapılan devlet işlerinden idi. bkz. Uzunçarşılı,Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s.266.
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Karl Tepley, ‘‘ Nemçe İmparatorlarının İstanbul’a yolladığı Elçi Heyetleri ve Bunların Kültür Tarihi
Bakımından Önemli Tarafları’’, Tarih Araştırmaları Dergisi, VII/12-13, Çev.Bekir Sıtkı Baykal, Ankara 1969, s.250.
Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye Teşkilatı,, s.274.

1739 Belgrad Anlaşması ile ülkesine dönecek Rus esirlerinin Rus kapı kethüdası tarafından serbest bırakılmaları ve ülkelerine dönüşlerinin sağlanması görevi için bkz.Tahir Sevinç, “1739 Belgrad Anlaşması’nda Sınır Belirleme Çalışmaları ve Rus Esirlerin Serbest Bırakılması”, Yeni Türkiye
Rumeli ( Balkanlar Özel Sayısı),68/ III, Ankara 2015,  s.2798.
Ali İbrahim Savaş, “Osmanlı Elçilerinin Resmi Kabul Protokolleri” Tarih İncelemeleri Dergisi, 11,
İzmir 1996, s.111-112.
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II.Ahmet’in cülusu için İran şahı tarafından gönderilen Kelb-i Ali Han adlı İran elçisi, ve silahdar ağaları, çavuşbaşı ve divan çavuşlarının tertip ettiği büyük bir alayla karşılandıktan
sonra Edirne’de merhum  Veziriazam Mustafa Paşa’nın sarayı  kendisine ve iki yüz kişilik
maiyetine tahsis edilmişti. İran elçisi maiyetiyle burada üç ay ikamet ederek kendisine
yevmiye 500 kuruş masraf edilmiştir. İran elçisi burada padişahla iki defa görüşürken,
tarihe aşina olduğundan Osmanlı ilim adamlarının sohbetinde bulunmuş idi. İran’a dönüşünde kendisine kırk kese akçe yol harçlığı, serâsere kaplı samur kürk ve eyerli bir at
verilmişti. İran elçisi, gelirken beraberinde padişaha envai çeşitte tabak, kâse, ibrik, İran
yayı, havlu ve kadife, kumaş, mendil, deve, fil, murassa kılıç ve kalkan getirmişti. Dönüşte
ise İran şahına iletmesi için padişah tarafından murassa rahtlı ve gümüş zincirli bir at
verilmişti17.
Yabancı ülkelerden gelen devlet elçilerine büyüklüklerine göre karşılama töreni düzenlenirdi18.   Haziran 1699 tarihinde Lehistan kralı tarafından Osmanlı Devleti’ne gönderilen küçük elçiyi Divan-ı Hümâyuna getirmek için çavuşbaşı yerine, çavuşlar emini ve
birkaç çavuş görevlendirilmişti. Lehistan elçisine ziyafet verilirken, nişancı efendinin altında oturması için kendisine bir iskemle verilmiş, maiyetine ise Taşra Defterhane önünde
ziyafet verilmişti. Yemekten sonra elçiye Hazine-i Âmire önünde kaftanlar giydirildikten
sonra padişahın huzuruna çıkarılmıştı. Elçinin getirdiği mektuplar tercümanlar tarafından tercüme edildikten sonra padişaha sunulmuştur19.    
17.yüzyılın ilk yarısında Divan-ı Hümâyun’da yabancı elçilerin kabul edilmesi, kapıkulu ocaklarına maaş verildiği Salı gününe tesadüf etmiştir. Yabancı elçilerin padişahın
huzurunda kabulü sırasında, Divan’da veziriazam, vezirler, divan tercümanı hazır bulunmuştur20.  
Osmanlı Devleti’ne her hangi bir siyasi ve ekonomik mülahaza ile gelmiş bulunan yabancı devlet elçileri,  Osmanlı topraklarına girdikleri andan itibaren İslâmî “emn-ü eman”
telakkisine göre misafir edilir, yol güvenlikleri, her türlü iaşe ve ibateleri devlet tarafından
karşılanırdı. Hatta elçiler Osmanlı sınırlarına dâhil olmadan onların can güvenlikleriyle
ilgili önlemler alınırdı21.
Herhangi bir mülahaza ile Osmanlı Devleti’nde bulunan yabancı ülke elçilerinin her
türlü ihtiyacının karşılanması kanundandı. Elçilerin yiyecek, içecek, barınma ve diğer ihtiyaçları bu işle görevli kişiler tarafından sağlanırdı22.

1. Yabancı Elçilerin Yiyecek İhtiyaçlarının Karşılanması

Her hangi bir siyasi mülahaza ile Osmanlı Devleti’ne gelen elçiler, sınıra girdikleri andan itibaren İstanbul’a gelinceye kadar bütün ihtiyaçları devlet tarafından karşılanırdı23.
Elçiler sınıra dahil oldukları andan itibaren her menzilde ihtiyaçlarını görecek bir görevli tayin edilir, ihtiyaçlarının görüldüğüne dair elçiye  taahhütlü bir senet teslim edilirdi.
Ekim 1712 tarihinde Avusturya çasarı tarafından İstanbul’a gönderilen Avusturya elçisi
Osmanlı sınırına girdiğinde yiyecek ihtiyacının karşılanması için Masarif Mütevellisi İbrahim Efendi görevlendirilmiştir. Görevli İbrahim tarafından elçiye verilen bütün yiyecek
17

18
19
20

21
22

23

Anonim Osmanlı Tarihi (1099-1116/1688-1704), Türk Tarih Kurumu, Yay. Haz. Abdülkadir Özcan,
Ankara 2000, s.33-34.
Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s.24.
Anonim Osmanlı Tarihi (Özcan), s.138.

1627 yılında İstanbul’a gelen Erdel elçisinin kabulü için bk. Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s.61.
İpşirli, “Elçilik” s.8.

Mübahat S. Kütükoğlu, ‘‘ XVIII.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Fevkalâde Elçilerin Ağırlanması’’, Türk
Kültürü Araştırmaları Dergisi, 27/1-2, Ankara 1989, s.199-200.
Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s.276.
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masrafları kayıt altına alınarak, elçinin kendisine taahhütlü olarak onaylatıldıktan sonra
merkeze iletilmiştir24. Bundan sonra elçi İstanbul’a hareket ederken, yol üzerindeki her  
menzilde yiyecek, içecek ve yolculuk koşullarını sağlayacak bütün imkanlar yerine getirilmiştir25.
Yiyecek Çeşidi

Miktarı

Yiyecek Çeşidi

Miktarı

Kuzu

5

Yumurta

10 adet

Pirinç

12 kıyye

Süt yağı

2 kıyye

Koyun

1

Sade yağ

Nan-ı aziz
Sirke

Soğan

Zeytin

8 kıyye

Balmumu

150 adet

Kahve

10 kıyye

Karanfil

20 adet

Üzüm

Şeker

1 kıyye

Tuz

Kaymak
Lahana
Piliç

Nan-ı has

Limon

5 kıyye

Un

1 kıyye

Süt

8 kıyye

Tavuk

6 adet

Güvercin

4 adet

Şarap

1,5 kıyye
1 kıyye

1 kıyye

10 dirhem
1,5 kıyye
14 adet
5 kıyye

6 kıyye
2 adet

4 adet

110 kıyye

Tablo 1. 1712’de Avusturya Elçisine Osmanlı-Avusturya Sınırından İstanbul’a kadar Günlük
Olarak Verilen Yiyecek ve Miktarı26:

1712 yılında anlaşma görüşmeleri için İstanbul’a gelen Avusturya elçilerine  yiyecek
olarak verilen et, süt ve baharat yol boyunca satın alınmıştır. Satın alınan yiyecekler ve
birim fiyatları aşağıda verilmiştir27.
Yiyecek Türü

Birim Fiyatı/Akçe

Yiyecek Türü

Birim Fiyatı/Akçe

Kuzu (adet)

100

Koyun (adet)

180

Nan-ı aziz (adet)

1

Sirke (kıyye)

5

Pirinç (kıyye)
Soğan (adet)

Zeytin yağı (kıyye)
Balmumu (kıyye)
Kahve (kıyye)
Şeker (kıyye)

7

3

54

120

240

100

Sade yağ(kıyye)
Yumurta (adet)

Süt yağı (kıyye)
Kahve(kıyye)

Tarçın  (dirhem)

30

0,5
24

240
5

Tablo 2. Avusturya Elçilerine Menzillerde Verilen Yiyecek ve Birim Fiyatları28:  

Devletlerarası diplomatik müzakereler neticesinde varılan anlaşmayla serbest bırakılan esirlerin de bu kapsamda ihtiyaçları giderilmiştir. Avusturya ile yapılan 1699 Karlofça
Anlaşması görüşmeleri neticesinde serbest bırakılan Avusturyalı esirler, yapılan barış ve

24
25
26
27
28

BOA, İbnülemin Hariciye, 1055, 9 Ramazan 1124 (10 Ekim 1712) .
BOA, İbnülemin Hariciye, 1055, 2 Ramazan 1124 (3 Ekim 1712).

BOA, İbnülemin Hariciye, 1055, 2 Ramazan 1124 (3 Ekim 1712).
BOA, İbnülemin Hariciye, 1055.
BOA, İbnülemin Hariciye, 1055.
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esir mübadelesi görüşmelerinin uzamasıyla   Belgrad Kalesi’nde iki yüz yirmi sekiz gün
tutulmuşlardı. Esirlerin ihtiyaçları Belgrad Kalesi ambarından karşılanmıştır. Esir mübadelesi ve diğer konularda Osmanlı ve Avusturya hükümetleri arasında görüşmeler devam
ederken, güvenlik tedbirleri  kapsamında Belgrad ve Tımışvar kalelerindeki asker sayısı
artırılmıştır29.

Avusturyalı elçiler İstanbul’a gelirken, Tuna Nehri üzerinden Rusçuk’a,  Rusçuk’tan İstanbul’a seyahat etmişlerdir. Yolcukları boyunca elçilerin  naklini sağlayan hayvanların yiyecek ve yem ihtiyacını karşılamak için  kaza kadıları, yeniçeri serdarı, ayan ve vilayet işerleri görevlendirilmiştir. Elçiler her kazaya vardıklarında bir-iki gün dinlenirken,  yiyecek
ihtiyaçları da karşılanmıştır.   Dinlenmeleri sırasında  elçiler için her biri 200’er dirhem
ağırlığında olmak üzere 20 kile un temin edilerek kaza fırınlarında ekmek pişirilmiştir.
Elçileri ve ağırlıklarını taşıyan hayvanlar için her kazadan 400 kile arpa, 50 araba ot, 200
kantar saman temin edilmiştir. Yolculuk boyunca elçilerin yiyecek ve diğer ihtiyaçlarının
karşılanmasından Divan Çavuşu Yusuf sorumlu tutulmuştur30.

Yabancı devlet elçilerinin zahire ve diğer ihtiyaçları elçilerin konakladıkları menzillerin bulunduğu kazalarının ahalisi tarafından karşılanmıştır. Ancak elçinin konakladığı
menzil civarındaki kaza halkı sefer ve savaşların vergi yükü kendilerinden talep edildiği
gibi, ayrıca elçiler için vergi karşılığında menzillere zahire talebi bazı kazaların halkına
kaldıramayacakları oranda ağırlık yüklemiştir. 1740 yılında barış görüşmeleri için İstanbul’a gelmekte olan Avusturya ve Rus elçilerinin menzillerdeki ihtiyaçları Havasımahmutpaşa ve Cisriergene kazalarından talep edilmiştir. Bu kazaların ahalileri sefer zamanlarında da kendilerinden vergilerine karşılık zahire talep edildiği yönünde şikâyette bulunmuşlardır. Bunun üzerine bu kazaların halkından güçleri nispetinde zahire talebinde
bulunulmuştur31.     

Bazen de yabancı elçilerin masraflarını karşılamak  için vergilerine mukabil yol üzerindeki kaza ahalilerinden elçi harcı bedeli olarak nakit para  talep edilirken, talep edilen
paranın durumu iyi olmayan kaza halkından zorla  alınmaması hususunda karar alınmıştır. 1704 yılında   İran elçisinin sınıra dahil olduğu andan itibaren İstanbul’a kadar her
menzilde ihtiyaçlarının karşılanması için  Erzurum valisi tarafından bir mübaşir görevlendirilmiştir. İran elçisinin yolculuğunda ihtiyaç duyduğu zahire ve yiyecek yol üzerindeki kazaların ahalisinden zorla olmamak şartı ile durumlarına istinaden karşılanacaktı.
Bunun neticesinde Taşköprü Nahiyesi’nden 300, Hereke Nahiyesi’nden 300 ve Kılburun
Nahiyesi’nden 740 kuruş  elçi harcı bedeli alınırken, Taşköprü ve Kandıra nahiyelerinde
bulunan ahalinin durumu iyi olmadığından, bu  harçtan muaf tutulmuşlardı32.   
Elçilerin misafirlikleri İstanbul ile sınırlı değildi. Aynı zamanda sınırdan itibaren Osmanlı topraklarına ayak basan yabancı devlet elçileri, uzun süre sınır kalelerinde misafir edilerek burada ihtiyaçları görülürdü. 1748 yılında İran Elçisi Mustafa Han  ile diğer
İran elçisi Mehdi Han görüşmelerde bulunmak üzere 29 Nisan’dan 26 Haziran’a kadar
Bağdad’ta elli dokuz gün ikamet etmişler ve ikamet sırasında  yiyecek ve içecek ihtiyacı
karşılanmıştır. İran elçilerinin maiyetinde bulunan halifelerle beraber mihmandarının da
ihtiyacı giderilmiştir33.

29
30

31
32
33

BOA, D.BŞM (Başmuhasebe Defteri), 939,  s.8.

Elçilerin her türlü yiyecek ve yem ihtiyaçlarının görülmesi için Rusçuk’tan İstanbul’a kadar olan
kaza idarecilerine yazılan 29 Cemaziyyelevvel 1111 (22 Kasım 1699) tarihli hüküm için bkz. BOA,
Cevdet Hariciye, 4670.
BOA, Cevdet Hariciye, 291, 5 Cemaziyelahir 1153 (12 Eylül 1740).
BOA, İbnülemin Hariciye, 802, 22 Receb 1116 (20 Kasım 1704).

BOA, D.BŞM (Başmuhasebe Defteri), 41144, 29 Cemaziyelahir  1161 (26 Haziran 1748) ,s.1. İran
Elçisi Mustafa Han’ın Bağdad’daki misafirliği için ayrıca bkz. Faik Reşit Unat, Osmanlı Sefir ve Sefaretnameleri, Türk Tarih Kurumu, Yay.Haz.Bekir Sıtkı Baykal, Ankara 1968, s.87.
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İran Elçisi Mustafa Han’a Verilen Yiyecek

Verilen Yiyecek
Ekmek

222 kıyye

Et (lahm)

116 kıyye

Kuzu

2 adet

Ekmek

7,5 kıyye

Yoğurt

18 kıyye

Ekmek
Pirinç

Miktarı

116 kıyye

Sade yağ

İran Elçisi Mehdi Hana Verilen Yiyecek
Et

Kuzu

Mihmandara Verilen Yiyecek

30 kıyye

30 kıyye
1 adet

20 kıyye

Et (lahm)

10  kıyye

7 çift

Et

3,5 kıyye

10 kıyye

Sade yağ

İran Elçisinin Halifelerine Verilen Yiyecek

Ekmek
Yoğurt

Pirinç

50 çift

Sade yağ

Pirinç

Verilen Yiyecek

Miktarı

3,5 kıyye

Sade yağ

2 kıyye

2,5 kıyye

1,5 kıyye

Tablo 3. Bağdad’da Bulunan İran Elçileri ve Maiyetine Verilen Yiyecek34.

İran elçileri Osmanlı sınırını takip ederek Bağdad’a, Bağdad’dan Diyarbakır’a, oradan Urfa’ya, Urfa’dan Haleb’e ve Haleb’den İstanbul’a gelmişlerdir. Güzergah boyunca elçi ve maiyetinde bulunanların ihtiyaçları karşılanmıştır. 1740 yılında İran’dan gelecek elçinin Bağdad’dan
İstanbul’a kadar olan güzergahta ihtiyacının yevmiye hesabıyla İstanbul’dan gönderilen çavuşbaşı tarafından temin edilmiştir. Gerekli yiyecek ve ihtiyaçların temini için  Bağdad’dan İstanbul’a kadar olan güzergahta eyalet valileri ve idarecileri görevlendirilmişlerdir35.
Verilen Yiyecek

Nan-ıaziz

Pirinç

Kuzu

Yumurta

Yoğurt

Balmumu

Süt

Kahve

Kakule

Zencefil

Balmumu

Bal

Arpa

Odun

Miktarı

1800 kıyye

550 kıyye

10 adet

150 adet

100 kıyye

20 kıyye

20 kıyye

16 kıyye

150 dirhem

60 dirhem

12 kıyye

30 kıyye

2200 yemlik

800 çeki

Verilen Yiyecek

Et

Sade yağ

Tavuk

Nohut

Tuz

Has un

Şeker

Karanfil

Tarçın

Badem

Sirke

Soğan

Saman

Miktarı

550 kıyye

137,5 kıyye

35 adet

12 kıyye

30 kıyye

120 kıyye

60 kıyye

90 dirhem

300 dirhem

9 kıyye

20 kıyye

30 kıyye

150 kantar

Tablo 4. 1740 Yılında Bağdad’dan İstanbul’a Kadar Olan Güzergahta İran Elçisine Verilen  Günlük
Yiyecek36:

34
35

36

D.BŞM (Başmuhasebe Defteri), 41144,29 Cemaziyelahir 1161(26 Haziran 1748), s.1.

İran elçisinin güzergâh boyunca ihtiyacının görülmesi için Bağdad’dan Diyarbekir’e, buradan Urfa’ya ve Haleb’e ve İstanbul’a kadar olan güzergâhta bulunan eyalet valileri, kaza kadıları ve diğer
görevlilere yazılan Gurre-i Recep 1153 (22 Eylül 1740) tarihli hüküm için bkz. BOA, Cevdet Hariciye, 9267.
BOA Cevdet Hariciye, 9267.

Tahir SEVİNÇ 305

2. Elçilerin Yolculuk Koşullarının Sağlanması

Osmanlı ülkesine gelen yabancı devlet elçilerine devlet tarafından her türlü ihtimam
gösterilmiştir. Elçilerle beraber maiyetleri Osmanlı topraklarına girdikleri andan itibaren
yiyecek-içecek, barınma ve İstanbul’a kadar seyahatini sağlayacak nakliye vasıtaları ile
beraber bütün yol masrafları devlet tarafından karşılanmıştır. Elçiler İstanbul’a varıncaya
kadar geçtikleri yerlerin idarecileri tarafından karşılanarak kendilerine ikramda bulunulduktan sonra konaklama yerleri hazırlanmıştır37.

Osmanlı topraklarına ayak bastığı andan itibaren elçilerin güvenliğinin yanı sıra konforlu  ve bir rahat seyahat  geçirmelerine  devlet tarafından özenle dikkat edilen bir husus
olmuştur. Özellikle Tuna Nehri aşıldıktan sonra İstanbul’a kadar devam eden 1100 kilometrelik kara yolunu aşmak tam bir ay sürmekte idi. Gerek yazın kızgın güneş altında ve
gerekse kış şartlarının yaklaştığı, havaların soğumaya yüz tuttuğu bir zamanda yol şartlarındaki güçlükler elçiler için daima caydırıcı olmaktaydı38. Zira tehlikeli yolculuk koşullarının yanı sıra bazen meydana gelen salgın hastalıklar da Avusturya elçilerini endişelendiren bir durum olmuştur39.

Osmanlı devlet yetkilileri, yabancı  elçilerin yolculukları için    yol şartlarını gözden
geçirerek gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Elçilerin rahat bir yolculuk geçirmeleri için yol
üzerindeki köprülerden bozuk olanlar tamirden geçirilmiş,  yollardaki bataklık alanlar da
doldurulmuştur. Elçilerin geçiş güzergâhı üzerinden bulunan derbent yollarında ise gerekli düzenleme ve temizlikler yapıldıktan sonra,  boğazların bulunduğu yerlerde yolların
dar kısımları genişletilip gerekli düzenlemeler kaza kadısı ve diğer idareciler tarafındantamamlanmıştır40.

Osmanlı ülkesine gelen Avusturya elçilik heyeti gemilerle Tuna Nehri üzerinde Osmanlı topraklarına getirilirken, elçilerin  seyahat etmeleri için sınırdan itibaren arabalar
tahsis edilmiş,  tahsis edilecek arabaların sayısı da elçinin maiyetindeki kişilerin kalabalığına göre değişmiştir. 1587 yılında Avusturyalı elçileri getiren gemilerin sayısı 5, 1699’da
42, 1718’de ise 72 idi. 1665 yılında Avusturya elçisi ve maiyetinin ağılığını taşıması için
130 araba hizmetlerine sunulmuştur41.

Avusturya elçileri Osmanlı topraklarına ayak bastıktan sonra Tuna Nehri’nden geçerken Osmanlı Devleti’ne ait donanma kayıklarını kullanmışlardır. Gemilerle  Rusçuk’a
nakledilen Avusturya elçileri   kazalardan kiralanan araba ve atlarla İstanbul’a seyahat
etmişlerdir. Elçilerin Rusçuk’tan itibaren yolculukları sağlayacak araba ve atların kiralanması için  Sefine Mübaşiri Canızzade   Mustafa Ağa görevlendirilmiştir. Canızzade Mustafa,
Eflak Vilayeti’nden 250 araba ile 200 at kiralamıştır. Araba kiralamada görevli mübaşire,
Eflak beyi yardımcı olmuştur. Tutulan araba ve atların ücretleri Eflak Vilayeti cizyesinden karşılanmıştır42. Elçilerle  beraber hareket eden maiyetleri için de Niğbolu Livası’na
tabi kazalardan 300 araba ve 300 at tutulmuştur. Kiralanan  at ve arabaların sahiplerine
37
38
39

40

41
42

Turan, “İran Elçilik Heyeti Masraf Defteri” s.273.

Teply, “Nemçe İmparatorlarının İstanbul’a yolladığı Elçi Heyetleri” s.257.

Ileana Cazan, “İstanbul’un Habsburglu Diplomatları (1628-1664) ve Osmanlı İmparatorluğu ve
Avusturya Arasında Elçi Teatisi”, Yeni Türkiye (Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı), 66/III, Ankara 2015,  
s.2573-2588.

“Esna-yı tarikde vaki cisirlerin tamir ve toldurulacak batakları toldurulub, tathiri iktiza iden derbendleri görüb, tevsii olunacak boğazları açdurub… Dürlü dürlü meşaket çektirmemek üzere…”
bk.BOA, Cevdet Hariciye, 4670.  
Teply, “Nemçe İmparatorlarının İstanbul’a yolladığı Elçi Heyetleri” s.253.

Avusturya elçilerinin yolculukları için gerekli araba ve bargirlerin temini için Eflak beyine gönderilen 29 Cemaziyelevvel 1111 (29 Kasım 1699) tarihli hüküm için bkz.  BOA,  Cevdet Hariciye, 4670.
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ödenecek ücretleri kazaların vergilerine takas edilmiştir43. 1712 yılında sınırdan itibaren
Avusturya elçilerinin yolculukları sırasında güvenliklerini sağlamak ve yol göstermek için
dört  atlı kılavuz ile  altı  piyade kılavuz görevlendirilmiştir44. Yol gösterici her  bir kılavuza
80, piyade kılavuzlara ise 60’ar akçe ücret ödenmiştir45.
Temin Edilen Kazan

Araba Sayısı

Bargir(At) Sayısı

Rusçuk

50

25

Şumnu

30

20

Hazergrad
Eskicuma
Alakilise
Tırnova
Lofça

Plevne

Niğbolu
Hotaliç
Ziştovi

Silistre

Toplam

50
10
15
80
10
10
25
5

15
300

25
5
5

50
5
5

15
5

10
30

300

Tablo 5. Avusturya Elçisi için Niğbolu Sancağına Bağlı  Kazalardan Temin Edilen Araba ve
Bargir Sayısı46.

Avrupa devletleri tarafından Osmanlı Devleti’ne gönderilen elçiler iyi yetişmiş görevliler arasından ve özellikle  aynı soydan gelen, sınır boylarındaki koşulları iyi bilen, savaş
tecrübesi bulunan kişiler arasından seçilmiştir. Avusturya’dan gönderilen elçiler genellikle birkaç kuşak aynı soydan gelen kişiler arasından gelmiştir. Avusturyalı elçilerinin daima
yanında bir veya iki katip, tercüman ve kuryeler bulunmuştur. Avusturyalı tercümanlar,
özellikle çok dil bilen, becerikli doğulu Levantenlerden seçilmiştir. Ancak bunlara güvenilmemesi nedeniyle 1580 yılından itibaren yerli tercümanlar yetiştirilmeye başlanmış ve
1674 yılında   kurumlaşmış bir yapı oluşturulmuştur. Avusturyalı elçilerin yanında tercümanların yanı sıra, dil öğretilmek üzere getirilmiş dil oğlanları da bulunmuştur. Avusturya
elçilik heyetinden resim muhabirleri sıfatıyla ressamlar, ruh huzurunu sağlamak için din
adamları, sağlık için de doktor, eczacı ve berberler muhakkak surette bulunmuştur. Ayrıca
elçilik heyetlerine daima soylu kişilerin katılması hoş karşılanan bir durum olmuştur. Kafileye kabarık sayıdaki görevliler ile beraber gönüllü yolcular ve seyyahlar da katılmıştır.
Osmanlı Devleti’ne giriş yapan  Avusturyalı elçilerin takip ettiği yol genellikle Viyana’da
gemiye bindirildikten sonra Budin üzerinden Belgrad’a gelir, buradan Osmanlı Devleti’nin
askeri amaçlarla kurduğu menzil istikametleri izlenerek başta Edirne ve daha sonra İstanbul’a varırlardı. Avusturyalı elçiler genellikle Sırbistan ve Bulgaristan’dan Edirne’ye
gelirlerken, olağanüstü hallerde Krajna ve Bosna üzerinden Niş’e ulaşırlardı. Bu tali yol
daha çok tercih edilmiştir47.  
43

44
45
46
47

Araba ve bargir temini için Rusçuk kadısına ve kaza idarecilerine gönderilen 29 Cemaziyelevvel
1111 (29 Kasım 1699) tarihli hüküm için bkz. BOA, Cevdet Hariciye, 4670.
BOA, İbnülemin Hariciye, 1055, 2 Ramazan 1124 (3 Ekim 1712).
BOA, İbnülemin Hariciye, 1055.
BOA, Cevdet Hariciye, 4670.

Teply,“Nemçe İmparatorlarının İstanbul’a yolladığı Elçi Heyetleri ”, s.253.
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Osmanlı Devleti’ne gelen Rus elçileri Osmanlı-Rus sınır başlangıcı olan Yılkı Suyu’nu
geçtikten sonra Özi’ye,  buradan Bender’e, Bender’den Babadağı’na gelerek buradan İstanbul’a hareket etmişlerdir.1740 yılında Rus elçisi 600 kişilik  maiyeti için Yılkı Suyu’ndan geçişler kayık tedarik edilirken, elçinin ağırlıklarının Babadağı’ndan İstanbul’dan
nakli için de Boğdan voyvodası tarafından  Boğdan Vilayeti’nden 200 öküz arabası tedarik
edilmiştir48.

1728 yılında Rusya tarafından gelen elçi ve maiyeti için güzergah boyunca ihtiyaçlarını
görecek her menzilde 193 at ile 64  sürücü   temin edilmiştir. Rus elçisine İsmail Geçidi
Menzili’nden Tolcı’ya kadar 193 at ile 64 sürücü; Çağan Menzili’nden İsmail Geçidi’ne kadar 193  at ile beraber 64 sürücü tutulmuştur. İsmail Geçidi ile Tolcı menzilleri arası dokuz saat, Çağan ve İsmail Geçidi arası ise altı saat olarak hesaplanmıştır. Hacıoğlu Menzili
için de 193 at ile 64 sürücü tutulmuştur. Her menzil için tutulan  bargir ile sürücüler için
12.000 akçe masraf edilmiş, masraflar için gerekli para Hazine-i Âmire’den karşılanmıştır49.

Osmanlı Devleti’ne gelen Rus elçiler sınırdan  girdikten sonra Tuna Nehri’ni geçerek
İstanbul’a hareket etmişlerdi.  Elçilerin yol üzerindeki her türlü ihtiyaçlarının ve güvenliklerinin sağlanmasından  kaza kadıları ve idarecileri görevli ve sorumlu olmuşlardı. 1774
yılında Tuna Nehri üzerinden Osmanlı topraklarına ayak basan Rus maslahatgüzarı ve
maiyetinin İstanbul’a gelişi için   her menzilde güçlü ve genç olmak şartı ile 80   menzil
atının hazırlanması için kaza kadıları görevlendirilmişti. Tutulan atlara ödenecek ücretleri kiralanan kazaların  vergilerine karşılık olarak hesap edilmiştir. Rus maslahatgüzarıyla adamlarının İstanbul’a gelişlerinde yollarda yardımcı olmak için kılavuzlar tutularak,
menzil bargirlerinin dinlendirilmesi ve beslenmelerinin sağlanması için kaza kadılarına  
emirler verilmiştir50.
1760 yılında cülus-ı hümayun tebriki için Osmanlı Devleti’ne gelen Leh Orta Elçisi
Kont Potoski Osmanlı-Lehistan sınırı olan Hotin’den geçerek İsmail Geçidi’ne gelmiş ve  
buradan İstanbul’a hareket etmiştir51. Leh elçisi, İsmail Geçidi’nden Osmanlı sınırlarına   
giriş yaptığı andan itibaren İstanbul’a gelinceye kadar kendisine  yiyecek ve içecek ihtiyacının yanısıra,  nakliye vasıtası olarak da at ve öküz arabaları temin edilmiştir52.  Elçi
sınırdan Hotin’e geldikten sonra buradan Boğdan voyvodası tarafından İsmail Geçidi’ne
kadar getirilmiş, oradan İstanbul’a kadar yanına Kapıcıbaşı Küçük Hüseyin Ağa mihmandar olarak görevlendirilerek güzergah üzerinde bulunan kazaların ahalisi tarafından yiyecek, zahire ve her türlü nakliye vasıtaları karşılanmak suretiyle İstanbul’a getirilmiştir53.
48
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BOA, Cevdet Hariciye, 3950, 3 Safer 1153(30 Nisan 1740).

BOA, İbnülemin Hariciye, 935, 22 Cemaziyyelevvel 1141(24 Aralık 1728).

Tuna Nehri’nden İstanbul’a gelinceye kadar yol üzerinde bulunan kaza kadısı, kethüdayeri, ayan
ve vilayet işerlerine yazılan Evahir-i Cemaziyyelahir 1188 (28 Ağustos-6 Eylül 1774) tarihli hüküm
bkz. BOA, Cevdet Hariciye, 9172.  

Boğdan Voyvodasına yazılan 13 Cemaziyelevvel 1173(2 Ocak 1760) tarihli hüküm için bkz.BOA,
Cevdet Hariciye, 9107.
BOA, D.BŞM, 4450/61, 27 Cemaziyevvel 1173(16 Ocak 1760).

BOA, D.BŞM, 4451/31, 11 Cemaziyelahir 1173(30 Ocak 1760).  “Arz-ı bendeleridir ki, tebrik-i cülus-ı hümayun içun der-âliyyeme gelen Leh elçisi Kırkkilise Menzili’ne nüzûl eylediğinde ahali-yi
kaza tarafından ma meks üç günlük tayinat ve araba ve mekari bargirleri tedarik ve teslim olunduğunu natık mihmandarın verdiği temesükdür. Mucibince baha ve ücretleri baş muhasebeden
hisab ittirildikte iki yüz altmış altı buçuk itmekle, seksen altı buçuk ğuruş tenzîl olunub maada
yüz seksen ğuruşa tezkeresi verilmek babında ferman devletlu sultanımındır” bkz. BOA, D.BŞM,
4451/139, 16 Cemaziyelahir 1173(4 Şubat 1760).
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3. Elçilerin Güvenliğinin Sağlanması

Osmanlı Devleti’ne gelip memleketlerine dönen elçilerin güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak da devletin temel görevleri arasında idi. Özellikle İstanbul’dan itibaren ülkelerine
dönecek elçilerin yolculuk boyunca güvenliklerini sağlama görevi kaza kadısı, kethüdayeri, yeniçeri serdarı ve  iş erlerine verilmiştir. Elçilerin memleketlerine dönerken geçeceği
güzergahta güvenlik ve asayişten yoksun bazı boğaz ve derbent yollarında  güvenliklerini
sağlamaları için de yanlarına silahlı adamların yanısıra  tüfek ve kılıç gibi silahlar verilmiştir. 1707 yılında İstanbul’a gelmiş Gürcü Mamya’nın  elçileri kendi memleketi  Görül’e
dönüş yolunda  güvenlik ve asayişin sağlanması için kaza kadısı ve idarecilerine emirler
verilmesine rağmen, bazı yerlerde eşkıyalardan kendilerini korumaları için yanlarına 20  
askerle beraber bu askerlere  birer tüfek ve kılıç verilmiştir. Ancak boğaz ve derbent gibi
geçitlerin bulunduğu yerlerde bu elçilerin geçişlerinin zor olacağı hesaba katılarak geçişlerinin sağlama görevi  de kaza kadı ve idarecilerine verilmiştir54.  
1729 yılında İran şahı tarafından Osmanlı Devleti’ne elçilikle  görevlendirilmiş Muhammed Han, Osmanlı sınırlarına   dahil olduğu andan itibaren uğradığı  bütün kazalarda
yiyecek ve diğer ihtiyaçlarının giderilirken,  güvenliğinin sağlanması için yanına  serdengeçti askerleri  görevlendirilmişti. Güzergah boyunca hareket eden elçi ve yanındaki askerlerin ihtiyaçları  için kaza meclisinden biri görevlendirilerek,  masrafları için hazineden 600 kuruş çıkarılıp hazine tezkerecibaşına verilmiştir55.

1747 yılında İran Hükümdarı Nadirşah’ın olağanüstü elçisi olarak İstanbul’a gitmek
üzere Bağdad’a gelen Mustafa Han, Nadirşah’ın ölümü üzerine İran’a tekrar dönünceye
kadar uzun süre  burada ikamet etmişti56.

4. Elçilerin İkametleri ve Misafirlikleri

Yabancı devlet elçilerinin İstanbul’da ikamet süreleri farklıydı. Daimi elçiler genellikle
üç yıl civarında ikamet ederken, olağanüstü durumlarda gelen elçilerin İstanbul’da işlerini tamamlayıp dönmeleri çok farklı süreler içerisinde olurdu. Çok kalabalık maiyetiyle
gelen elçilerin İstanbul’da uzun süre  kalmaları devlet içerisinde pek istenen bir durum
değildi. Özellikle münasebetlerin daimi düşmanca olduğu İran elçilerinin çok kalabalık bir
maiyetle gelmesi ve İstanbul’da uzun süre kalması arzu edilmezdi57. Venedik, Fransa, İngiltere  ve diğer Avrupa devletlerinin elçileri Galata’da karargah kurarak buradaki hareket
serbestliğinden faydalanırlardı58. Buna karşılık Avusturya elçileri XVII.yüzyıl ortalarına
kadar veziriazamın sarayına yakın olduğu gerekçesiyle Tavukpazarı’nda Nemçe Hanı’nda
kalmak zorunda idiler59.  Nemçe Hanı gayet geniş bir kervansaraydı. Elçiler burada birkaç
hafta ikamet ettikleri gibi, birkaç yıl da kalabilmekteydiler. Nemçe Hanı’nda bulunan 41
oda barınak, büro, ibadet yeri, yemek salonu ve benzeri amaçlarla kullanılmaktaydı60. Ayrıca XV.yüzyıldan itibaren Avrupalı elçilerin en fazla ikamet ettikleri yerler arasında Elçi
Hanı gelmekte olup, bu han XVII.yüzyıl başlarına kadar bu işlevini sürdürmüştür61.
54
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“Bu kulları Gürcistan tarafından Mamya Görile elçisi avdet itmekle ol tarafta her neferinden 20 nefere  birer kılıç ve birer tüfek muadet itmekle emr-i şerîf ihsan oluna gelmekle mahalline derkenar
olunub, derkenar mucîbince emr-i şerîf yazılmak babında...”, BOA, İbnülemin Hariciye, 1062, Evail-i
Ramazan 1119(26 Kasım-5 Ocak 1707).
BOA, İbnülemin Hariciye, 974, 2 Cemaziyelevvel 1142(25 Eylül 1729).
Sevinç, “Kesriyeli Ahmed Paşa’nın Sefaret Hazırlığı”, s.439-40.
İpşirli, “Elçilik”, s.12.

Yabancı elçilerin Galata’daki ikametleri için bkz.İlber Ortaylı, “Galata”, DİA, XIII, 1996,  s.304.
Cazan, “İstanbul’un Habsburglu Diplomatları”, s.2582.

Tepley, “Nemçe İmparatorlarının İstanbul’a yolladığı Elçi Heyetleri ”, s.257.
Semavi Eyice, “Elçi Hanı”, DİA, XI, 1995,  s.15-17.
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İran, Buhara ve Hint taraflarındaki gelen  Müslüman ülke elçileri, Üsküdar’dan alınarak kendilerine tahsis edilen İstanbul tarafındaki bir konağa misafir edilirler ve daha sonra  alayla Paşakapısına getirilir ve sadrazam tarafından kabul edilirlerdi.  Eğer gelen elçi
Avrupalı ise merasimle sefarethaneden alınıp  Tophane’ye ve oradan çavuşbaşı kayığıyla
Bahçekapı ve Sirkeci İskelesi’ne ve oradan alayla paşa kapısına getirilirdi. Elçileri buradan
çavuşbaşı, çavuşlar emini ve çavuşlar katibi karşılardı62.

Osmanlı Devleti’ne yabancı ülkelerden gelen elçilik heyetleri için konaklar kiralanır,
gerektiğinde elçilerin ikamet edeceği konak ve evler tamir ve bakımdan geçirilirdi. Avrupa’dan gelen elçilerle İran’dan gelen elçiler İstanbul’da  farklı yerlerde konaklamaktaydılar. İngiliz, Fransız ve Venedik elçileri Galata tarafında ikamet ederken, İran elçileri Üsküdar ve İstanbul’da ikamet ederlerdi63.  

İran üzerinden gelen elçiler öncelikle Üsküdar’da kendilerine tahsis edilmiş konutlarda ikamet eder ve daha sonra İstanbul’a geçirilerek paşa sarayı, konak ve hanlarda
ikametleri sağlanarak her türlü ihtiyaçları giderilirdi.  14 Mart 1741 tarihinde İstanbul’a
gelen İran elçisi yüz yirmi iki gün İstanbul’da ikamet etmiştir. İran elçisi İstanbul’a vardığında altı gün Üsküdar’da ikamet etmiş ve ikamet ettiği her gün için kendisine yevmiye
150 çift ekmek, 600 kıyye yakacak kömür verilmiştir. İran elçisi daha sonra Üsküdar’dan
Topçular’a geçmiştir. Burada iken 14 Mart 1741 tarihinden itibaren kendisine 130 çeki
odun, 600 kıyye kömür temin edilmiştir. İran elçisine verilen  odunun her çekişi bir kuruş
bedelle satın alınırken, satın alının odunun her bir çekisi yine bir kuruş ücret karşılığında
istif edilmiştir. İran elçisi Topçular’da iken kışın şiddetli geçtiği günlerde  kendisine verilen kömür miktarı günlük  400 kıyye artırılmıştır.  İran elçileri  için halk  Balat İskelesi’ne
odun getirmiştir. Halkın getirdiği odunu teslim almak için acemi oğlanlar, katır çobanları
ve hizmetkarlar görevlendirilerek bunlara yevmiye 200 akçe nafaka  ödenmiştir64.  

İran elçisi Topçular’da ikamet ederken, hizmetine on  at istihdam edilmiştir. Elçi, İran’a
dönüş hazırlığında iken beş gün de Üsküdar’da ikamet etmiştir.  Üsküdar’da bulundukları
sırada kömür nakli için hizmetine 20 adet mavna ve 5 rençber istihdam edilmiştir. İran
elçisi  Üsküdar’da ve Topçular’da iken Üsküdar, Balat ve Yağcıkapısı İskelesi’ne getirilen  
odun ve kömürü, elçinin ikamet  mahalline nakleden hamallara 30 kuruş ücret ödenmiştir65.  

Yabancı  devlet elçilerinin İstanbul’daki ikametleri sırasında   ihtiyaçları farklı devlet
birimleri tarafından karşılanmıştır. 1747 yılında İstanbul’da bulunan İran Elçisi Abdülkerim Nami Hanzade’nin ikameti için aylığı yedi buçuk kuruş olan bir han kiralanırken,  yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçları Matbah-ı Âmire, kasapbaşı, Istabl-ı Âmire ve İstanbul
ağası tarafından karşılanmıştır. Abdülkerim Hanzade ile  maiyetinde bulunan yirmi dört  
kişinin günlük ekmek, pirinç, ve sade yağ ihtiyacı Matbah-ı Âmire’den, et ihtiyacı hassa
kasapbaşı  tarafından, hayvanlara verilen arpa ve saman arpa emini tarafından, ısınmak
için kullanılan odun ve kömür ise İstanbul ağası tarafından karşılanmıştır66.
İstanbul’a gelen yabancı devlet elçilerinin geliş sebepleri de farklı idi. 1760 yılında
Avusturya, Rus, Lehistan ve İsveç orta elçileri ile Venedik Cumhuriyeti büyük elçisi Cülus tebriki için  İstanbul’a gelmişlerdi. İsveç Orta Elçisi Deselsin 1760 yılında Ağustos ve   
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Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s.280.

Kütükoğlu, “Osmanlı Devleti’nde Fevkalâde Elçiler” s.203-204.
BOA, Cevdet Hariciye, 5793.
BOA, Cevdet Hariciye, 5793.

BOA, D.BŞM, 3749/97, 1160(1746-1747).
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Ekim ayları arasında   yaklaşık  üç ay   İstanbul’da kalmıştır67.  Elçi Deselsin, İstanbul’a
vardığında burada ikamet ettiği süre içerisinde kendisine yevmiye Hazine-i Âmire’den on
kuruş masraf edilmiştir68.

18.yüzyılda Osmanlı Devleti ve İsveç  arasındaki yakınlaşma  devam ettiğinden Aralık
173769, Mart 173870, Ekim 173871 tarihlerinde   İstanbul’a gelen İsveç beyzadeleri Galata’da kendilerine kiralanan evlerde ikamet etmişlerdir. İsveç beyzadelerinin günlük nafaka ve kira masrafları on sekiz kuruş tutarında olmuştur72.

1739 yılında Galata’da ikamet edecek İsveç beyzadeleri  için ev kiralanırken,  gündelik
ihtiyaçları da karşılanmıştır. Galata’da ikamet edecek İsveç elçilerine Temmuz ve Ağustos
aylarında olmak üzere yevmiye on sekiz kuruş nafaka bedeli verilmiştir73. Elçilerin Galata’daki ikametleri Ocak ayı boyunca devam etmiştir74.

İsveç Devleti ile geliştirilen iyi ilişkiler 18.yüzyılın ikinci yarısında da devam ederken ilişkilerin devamı açısından diplomatik münasebetler de devam etmiştir. Bu sırada
Osmanlı Devleti’ne gelip-giden çeşitli rütbelerdeki İsveç elçilerinin  ihtiyaçları da karşılanmıştır.   İstanbul’a gelen İsveçli büyük elçilere yevmiye on sekiz kuruş nafaka bedeli
ödenirken, orta elçilere on kuruş verilmiştir. 1758 yılında İstanbul’a gelen İsveç Orta Elçisi
Deselsin’e  Eylül ve  Kasım ayları arasında   üç aylık75 ve 1759 yılında Şubat ve Nisan   ayları
arasında üç aylık  nafaka bedeli baş muhasebe kalemi tarafından hesaplandıktan sonra
ödenmiştir76. Orta Elçi Deselsin İstanbul’daki ikamet süresi uzamış, paskalya yortusuna
kadar sürmüştür. Bu münasebetle İsveç Elçisi Deselsin Galata’da ikamet ettiği evde  paskalya yortusunu kutlamak için kendisine  günlük olarak verilen  nafaka bedeline ilave olarak yüz kuzu talebinde bulunmuştur77. Elçi Deselsin’in İstanbul’daki görev ve ikameti

1761 yılında da devam etmiş ve  günlük olarak aldığı on kuruş nafaka bedelini
almaya  devam etmiştir78.

SONUÇ

Osmanlı Devleti’nin 15.yüzyılın ikinci yarısından itibaren yabancı devletlerle
olan diplomatik münasebetleri genel itibariyle 18.yüzyılın sonuna kadar değişmemiştir. 17. ve 18.yüzyıllarda yabancı devletlerle diplomatik ilişkilerin sıklaşmasına bağlı
olarak Osmanlı Devleti’ne gelen yabancı elçilerin sayısı da artmıştır. 18.yüzyılın sonuna kadar yabancı ülkelerde daimi ve elçilikler oluşturmamış olmasına rağmen, Osmanlı
Devleti’nin Avrupa ve diğer yabancı devletler nezdinde gücü devam etmiş ve diplomatik
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“Bu dailerine taraf-ı mîrîden emr-u fermân buyrulan yevmiye on kuruş bin yüz yetmiş üç senesi
muharremin gurresinden rebiyülevvelin gaybına gelince üç aylık güzide taiyanat baha muhasebe-i
evvelden derkenar ve hisab olunub tezkeresi canîb-i mîrîden inayet ve ihsan buyrulmak babında
emr-u fermân devletlu, saâdetlu, sultanım hazretlerinindir.”, bkz.BOA, D.BŞM, 4450/79, 3 Cemaziyelahir 1173(22 Ocak 1760).
BOA, D.BŞM, 4455/7, 7 Receb 1173(24 Şubat 1760).

BOA,D.BŞM,  2916/20, 7 Ramazan 1149(29 Aralık 1737).

BOA, Cevdet Hariciye, 132/6588, 7 Ramazan 1150(29 Aralık 1737). 1150 yılı Zilkade ayı için yapılan masraflar için ayrıca bkz. BOA, Cevdet Hariciye, 131/6520, 1 Zilhicce 1150(22 Mart 1738).
BOA, Cevdet Hariciye, 61/3037, 23Cemaziyelahir 1151(8 Ekim 1738).
BOA, D.BŞM,  2916/20, 7 Ramazan 1149 (9 Ocak 1737).

BOA, D.BŞM, 3156/76, 29 Rebiyülahir 1152(5 Ağustos 1739).
BOA,D.BŞM, 3188/39, 18 Şevval  1152(18 Ocak  1740).

BOA, Cevdet Hariciye, 183/9146, 17 Cemaziyelevvel 1172(11 Ocak 1759).
BOA, Cevdet Hariciye, 185/9211, 22 Ramazan 1172(19 Mayıs 1759).
BOA, Cevdet Hariciye, 179/8947, 10 Şaban 1173(28 Mart 1760).

BOA, Cevdet Hariciye,  170/8460, 25 Muharrem 1175(26 Ağustos 1761).
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ilişkilerde dikkate alınan bir devlet olmuştur. Bu bakımdan İstanbul yabancı ülke elçilerinin diplomatik münasebette bulunmak için sürekli geldikleri bir merkez haline gelirken,
yabancı ülke elçilerinin başta yiyecek-içecek olmak üzere güvenlik barınma ve yolculuk
koşullarının sağlanması devletin başlıca hassasiyeti olmuştur. Devlet görevlileri, yabancı
devletlere karşı büyüklük ve ihtişamını göstermek için yabancı ülke elçileri sınırdan itibaren karşılanarak İstanbul’a getirilip ülkesine dönüşüne kadar uzun yüzyıllar içerisinde
oluşturulan her türlü diplomatik nezaket ve kurallara riayet etmişlerdir. Osmanlı halkı da
üzerine düşen sorumluluğu kanunlar çerçevesinde    yerine getirmek için menzillerden
geçen yabancı elçilerin  bütün ihtiyaçlarını gidermişlerdir.
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Toplum, Sosyoloji ya da Sosyolojiye Giriş mahiyetindeki kitaplarda birbirini andırır
ifadelerle tanımlanmaktadır. Bu bağlamda “… ortak bir mekanda birlikte yaşayan, temel
sosyal gereksinmelerini tatmin etmek için çeşitli gruplar içinde işbirliği yapan, ortak bir
kültüre bağlı olan ve belli bir sosyal birim olarak işleyişte bulunan kişilerin örgütlenmiş
işbirliğidir” (Fichter, 1996: 73). Doğasına duyulan ilgi ile toplum üzerine düşünüşün milattan önceye kadar geri gittiği görülmektedir. Ancak bir sosyal bilim disiplini olarak sosyolojinin ortaya çıkışı 19. yüzyıl Fransa’sıdır. Bu yüzyıl hem Fransız İhtilali hem de İngiliz Sanayi Devrimi’nin etkisi ile şekillenmiştir. Ki “… sosyoloji, Avrupa’daki ‘iki büyük
devrim’in sebep olduğu değişimlerin başlangıç dizisi üzerine yoğunlaşan kişiler, bu değişimlerin oluşum şartlarını ve olası sonuçlarını anlamaya çalıştıkça varlık kazanmıştır”
(Giddens, 2005: 7). Auguste Comte’un kuruculuğunda toplumsal olayları açıklama kaygısıyla hareket eden sosyoloji bağımsız bir bilim kimliği kazanmış ve ortaya çıkışından günümüze kadar birçok isim metodolojik ve alt disiplinlere dayalı bir gelişim kaydetmesinde
bu disipline katkı sağlamıştır. Söz konusu katkının en temel göstergesi, sosyolojinin ne
olduğunun açıklanması, yani tanımlanması olmuştur. Örneğin Klasik Dönem1 sosyologlarından Max Weber sosyolojiyi, “… toplumsal davranışı yorumlayarak anlamak ve bu yolla
davranışı kendi akışı ve doğurduğu tesirlerle birlikte sebeplerini ortaya koyarak açıklamak isteyen bir bilim…” (2011: 15) biçiminde tanımlamıştır. Sosyolojik üretimi 21. yüzyılda da devam eden Anthony Giddens’ın ise “… insanın toplum yaşamının, insan grupları ile
toplumlarının bilimsel incelemesi…” (2012: 38) ifadesini kullandığı görülmektedir. Her iki
tanımlama da zaman, mekân ve metodolojik farklılıklara rağmen sosyolojinin ne olduğu
ile ilgili asgari bir müştereğe işaret etmektedir: O, herhangi bir detayı toplumsal boyutu ile
çözümleme, dolayısıyla toplumu çözümleme amacı güden sosyal bilim disiplinidir.

Sosyolojinin ne olduğu, sosyolojik bakış açısının2 kazanılması/kazandırılması sürecinde cevaplanması gereken ilk sorudur. Sosyoloji ya da Sosyolojiye Giriş başlıklı kitaplar
yardımıyla bu soruya verilen yukarıdakine benzer cevaplar, kazanmak/kazandırmak istenilen bakış açısının temelini teşkil eder. Böylece sosyolojinin herhangi bir detayı toplumsal boyutu ile çözümleme, dolayısıyla toplumu çözümleme amacını hayata geçirmek için
ilk adım atılmış olur. Diğer adımlarda ise metodoloji, alt disiplinler, kullanılan teknikler
ve bunların toplumsal alanla etkileşimi gibi ayrıntılar ile edinilen sosyolojik birikim artar.
Ancak sosyoloji nedir sorusu önemini korumaya devam eder. Çünkü bu soruya verilen
cevap ile söz konusu birikim arasında güçlü bir bağ vardır. Öncelikle edinilen birikim bu
soruya daha kapsamlı cevaplar vermeyi sağlar ve verilen cevapların da öğrenilenlerin
yeniden anlamlandırılmasında bir etkisi olduğunu söylemek mümkündür. Zygmunt Bauman’ın “… ‘sosyoloji’ sözcüğünün belli bir bilgi yığınını temsil ettiğine ikna olduktan sonra, artık o bilgi hakkında yeni sorular sormanın zamanı gelmiştir.” (2010: 11) cümlesini,
soru-birikim döngüsünün varlığına işaret eden bir ifade biçiminde yorumlamak da mümkündür. Bu süreç ile sosyolojiye yüklenecek anlam da belirginlik kazanacaktır.

Bu çerçevede çalışmamızda, sosyoloji bölümünde öğrenim gören öğrencilerin zihinlerinde disiplinin neye karşılık geldiğinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Söz konusu
amaca, öğrencilerden üretmeleri istenen metaforlar (mecazlar) ve görsel tasarımlar ile
ulaşılması tercih edilmiştir. Tercih edilen dolaylı yolun öğrencilerin sosyoloji hakkındaki
düşüncelerini daha zengin olarak ortaya koyacağı öngörülmüştür.  
1

2

Sosyoloji tarihi içerisinde Klasik Dönem; Auguste Comte, Frederic Le Play, Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber gibi isimlerin sıralandığı ve 20. yüzyılın başlarına kadar gelen dönemdir.   
Sosyolojik bakış açısını, C. Wright Mills’in toplumbilimsel düşün kavramına dayanarak “… insanın
kendisinin dışındaki dünyada ve kendi benliğinde olup bitenleri anlamasını sağlayacak düşünsel bir nitelik…” olarak açıklamak mümkündür. Bkz. C. Wright Mills, Toplumbilimsel Düşün, Der Yayınları, Çev.
Ünsal Oskay, 2000, İstanbul, s. 14-15.
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Metafor, bir kavram veya bir terimin belirli bir benzerliği ifade etmek amacıyla farklı
bir içeriğe uygulandığı bir dil formudur (Yıldırım & Şimşek, 2016: 206). İnsanlar içinde
yaşadıkları doğayı, toplumu ve dünyayı anlaşılır kılmak amacıyla metaforlar üretmektedir. Üzerine düşünülen herhangi bir öğenin bir başkasına benzetilmesi kişinin açıklama
gayretini gösterdiği gibi, bu öğeyi zihninde nasıl konumlandırdığını da ortaya sermektedir. Bu açıdan metaforların söz konusu öğe ile ilgili karşı tarafa daha somut veriler sunduğu söylenmelidir. Dolayısıyla herhangi bir konudaki kişisel birikimin aktarılmasının aracı
olarak metaforlar, benzerliğe dayalı yapılarıyla “… bir durum ya da ortamı tanımlamakta
binlerce sözcüğe eşdeğer zihinsel bir resim yaratma…” (Yıldırım & Şimşek, 2016: 207)
gücüne sahiptirler.

Diğer taraftan görsellik ise “…bilgi ya da hakikatin yorumlanmasını duyulara dayandıran çağımızın…” (Görk, 2016: 28) en öncelikli boyutunu teşkil etmektedir. Georg Simmel
“tek tek duyu organları arasında tam anlamıyla eşsiz bir sosyolojik kazanımı mümkün
kılan organ gözdür.” (2009: 222) diyerek görselliğin sosyolojik boyutu ve önemine dikkat çekmiştir. Nitekim 1990’lardan itibaren görsel malzemeleri merkeze alarak toplumsal
çözümlemeler yapmanın mümkün olduğu ön kabulüne sahip görsel sosyolojiye ilgi artmıştır. Ancak fotoğraf, film, video kayıtları, resim, harita ve şema…ya karşılık gelen görsel
malzemelerin sosyoloji ile sınırlandırılamayacak genişlikte bir veri türü kabul edildiğini
söylemek gerekmektedir. Dolayısıyla sahip olduğu artı-değer ile görsel malzemeler, disiplinler arası çalışmalara imkân tanımakta ve çoğulcu bilgi üretimini mümkün kılmaktadır.
Bu nedenle araştırmalarda veri toplamayı kolaylaştıran ve araştırmacının başka yöntemlerle ulaştığı sonuçları destekleyen işlevleri vardır.  
Çalışmamızda öncelikle metaforların zihinsel birikimi sözel bir vurguyla ortaya koyma, ardından görsel malzemelerin sözel ifadeleri pekiştirme özelliğinden yararlanılacaktır. Bünyelerinde taşıdıkları olumlu özellikler ile iki veri toplama aracının bir arada kullanılmasıyla çalışmanın daha da güçleneceğine inanılmaktadır.

Yöntem

Bu bölümde araştırma modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin analizi,
geçerlik ve güvenirlik başlıkları altında verilecek bilgilerle araştırmaya dair detaylar sıralanacaktır.

Araştırma Modeli

Sosyoloji bölümünde öğrenim gören lisans öğrencilerinin sosyolojiye yönelik metaforik ve görsel algılarının belirlenmesinin amaçlandığı bu araştırmada, nitel araştırma
yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Bireylerin fenomeni nasıl algıladıklarına, betimlediklerine, anlamlandırdıklarına odaklanan (Patton, 2014: 104)
olgubilim deseni bildiğimiz, ancak derinlemesine ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olguları araştırmayı amaçlar (Yazıcıoğlu & Erdoğan, 2014: 27). Yıldırım ve Şimşek’e
(2016: 72) göre, olgubilim araştırmaları nitel araştırmanın doğasına uygun olarak kesin
ve genellenebilir sonuçlar ortaya koymayabilir, ancak bir olguyu daha iyi tanımamıza ve
anlamamıza yardımcı olacak örnekler, açıklamalar ve yaşantılar sunar.

Çalışma Grubu

Bu araştırma, 2018-2019 akademik yılı güz döneminde bir devlet üniversitesinde
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde öğrenim gören lisans öğrencilerinin (1-4. sınıflar) gönüllü katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 76’sı kadın, 9’u erkek olmak üzere toplam 85
öğrenci ile yürütülmüştür.

Veri Toplama Araçları

Birinci veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış bir soru formu kullanılmış ve
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metaforlardan yararlanılmıştır. Hazırlanan formdaki soru cümlesi “Sosyoloji ………. gibidir/benzer, çünkü …………”dür. Öğrencilerden bu cümledeki noktalı kısımları doldurmaları istenmiştir. Yıldırım ve Şimşek (2016: 211), mecazın kendi başına betimsel gücünü
tam olarak ortaya koyamayacağından mutlaka ‘niçin’ veya ‘neden’ sorusunun sorulması
gerektiğini vurgulamıştır. Bu nedenle hazırlanan soru formuna öğrencilerin kullandıkları
metaforları hangi bağlamda kullandıklarını, yani metaforların gerekçelerini açıklamaları
için ‘çünkü…’ kelimesi eklenmiştir. Böylece hem sosyolojiye yönelik algılarının hem de bu
algıların neden kaynaklandığının derinlemesine incelenebilmesinin mümkün olacağı düşünülmüştür.  
Araştırmada ikinci veri toplama aracı, öğrencilerin hazırlamış oldukları kitap kapağı
tasarımlarıdır. Herhangi bir fenomeni anlamak için çalışma sürecinde konusu önceden
belirlenmiş görsel üretimler yaptırma yoluna gidilebilir (Soğancı, 2016: 154-155). Bu
bağlamda sosyolojiye yönelik metaforik algılarının görsel bir materyalle desteklenmesi
için öğrencilerden istedikleri tekniği kullanarak 1 hafta içerisinde A4 boyutunda bir Sosyolojiye Giriş kitabı kapağı tasarlamaları talep edilmiştir.

Verilerin Analizi

Araştırma kapsamında elde edilen sözel ve görsel veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Yıldırım ve Şimşek’e (2016: 242) göre içerik analizinde amaç, söz konusu verileri
açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Dolayısıyla analiz sürecinde birbirini
takip eden birçok aşama mevcuttur.   

Araştırmanın ilk aşamasında öğrencilerin vermiş oldukları cevaplar incelenmiş ve
soru cümlesindeki noktalı kısımları istenen biçimde doldurmayanların cevap kâğıtları
elenmiştir. Bu gerekçe ile araştırmaya gönüllü katılan 120 öğrenciden 35’inin kâğıtları
değerlendirmeye alınmamıştır. Alınanlar ise 1’den başlayarak 85’e kadar numaralandırılmış ve ürettikleri metaforlar tekrar incelenerek onlar ile ilgili kategoriler geliştirilmiştir.
Genel olarak elde edilen sözel veriler belirli süreçlerden geçirilip rakamlara dönüştürülmüş, yani nitel veri nicelleştirilmiştir. Verinin sistematik bir biçimde sayısallaştırılması
konusunda yüzdelik hesaplama en sık kullanılan veri analiz ve sunum şeklidir (Yıldırım
& Şimşek, 2016: 256-257). Bu nedenle mevcut verilerin frekans-yüzdeleri hesaplanmış,
ulaşılan sonuçlar tablolar halinde sunulmuştur. Son aşamada ise tablolaştırılmış veriler
yorumlanmıştır. Aynı zamanda metaforlar, kategoriler ve kitap kapağı tasarımları arasındaki ilişkilerin incelenmesini desteklemek için veriler öğr. 1, öğr. 2, öğr. 3, … öğr. 85 olarak
kodlanmıştır.

Geçerlik ve Güvenirlik

Araştırmanın geçerliğini sağlamak amacıyla verilerin kodlanması ve veri analiz süreci
ayrıntılı bir biçimde rapor edilmiş, sonuçlar açıklanmıştır. Bulgular kısmında öğrencilerin
ürettikleri metaforlardan ve ortaya koydukları tasarımlardan doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Gökçe’ye göre içerik analizinde geçerlik sorunu genelde tanımlama sorunudur
(2006: 83). Kategorilerin tanımlarının herkesçe paylaşılır nitelikte olduğu ve araştırma
ölçeğinin gerçekte ölçmek istediği şeyi ölçtüğü kanaati oluşursa geçerliğe yönelik bir şüphe kalmaz.
İçerik analizinde güvenirlik büyük ölçüde kodlama işlemiyle, yani kodlayıcıların ve
kodlama kategorilerinin güvenirliğiyle ilgilidir. Farklı kodlayıcıların aynı metni aynı şekilde kodlamaları veya aynı kodlayıcının aynı metni farklı zamanlarda aynı şekilde kodlaması gerekmektedir (Bilgin, 2006: 16). Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için, araştırmacı
tarafından belirlenen metaforlar ve bu metaforlara bağlı oluşturulan kategorilerin doğruluğunun teyit edilebilmesinde çalışma alanında uzman iki öğretim üyesine danışılmıştır.
Alan uzmanlarından aynı metaforları kavramsal kategorileri ile eşleştirmeleri istenmiştir.
Daha sonra uzmanların ve araştırmacıların yapmış olduğu eşleştirmeler karşılaştırılmış-
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tır. Bu yolla veri analizinin güvenirliği, Miles ve Huberman (1994, Akt. Güveli, İpek, Atasoy
& Güveli, 2011: 144)’ın Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) x 100
formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplama sonucunda araştırmanın ortalama güvenirliği % 80 olarak saptanmıştır. % 70’in üzerinde çıkan sonuçlar araştırmanın güvenilir
kabul edilmesi için yeterlidir. Bu nedenle araştırma için güvenilir demek mümkündür.

Bulgular ve Yorumlar

Bu başlık altında, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde öğrenim gören öğrencilerin
sosyoloji ile ilgili olarak ürettikleri metaforlar, metaforların karşılık geldiği kategoriler ve
kitap kapağı tasarımları ele alınacaktır.
f
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2
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Berna FİLDİŞ, Süreyya GENÇ 321
1

1.17

1

1.17

1
85

1.17
100

Tablo 1. Sosyoloji Bölümü Öğrencilerinin Sosyolojiye İlişkin Ürettikleri Metaforlar

Tablo 1 incelendiğinde, 63’ü ayrı olmak üzere toplam 85 metafor üretildiği görülmektedir. Elde edilen rakamlar, öğrencilerin zihinlerinde sosyolojinin zengin bir çağrışım düzeyine sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Tekrarlanan metaforlar arasında ağaç (8.23),
anne (4.71), ayna (3.53) ve güneş (3.53) ilk dördü oluşturmaktadır. Arı, dedektif, doktor,
gökkuşağı, gözlük, lamba, müzik, pusula ve toprak ise (2.39)’luk yüzdeleriyle bir defa tekrarlanan metaforlardan önce gelmektedir.  
Metafor listesinin frekans değerleri ve yüzdelik oranları ile aktarıldığı Tablo 1’in ardından Tablo 2’de, araştırmaya katılan öğrencilerin gerekçelerinden yola çıkarak oluşturulan kategoriler sunulmuştur.  
Kategori

aydınlatıcı-yol gösterici
bütünleştirici

geliştirici

gerçekleri yansıtıcı

gözlemleyici

güncel
ilişkileri düzenleyici

kapsayıcı

sorgulayıcı

sorun çözücü
yaşamsal
yerli

Toplam

Metaforlar*
f
ay (1), çok kollu avize (1), fener (1), güneş
(2), ışık huzmesi (1), lamba (2), pusula (1),
10
yıldızlar (1)
ağaç (1), anne (1), apartman yöneticisi (1),
arı (1), kartopları (1), palet (1), renkler bü8
tünü (1), yapboz (1)
ağaç (1), anne (1), çok renkli pilot kalem
4
(1), okul (1)
aşçı (1), ayçiçeği (1), ayna (3), gözlük (1),
8
müzik (1), pusula (1)
büyüteç (1), dağın zirvesi (1), Kız Kulesi
5
(1), sinek (1), zürafa (1)
bukalemun (1)
1
fırça (1), futbol topu (1)
2
ağaç (1), dolap (1), dünya (1), evren (1),
7
google (1), ilkokul öğretmeni (1), insan (1)
dedektif (1), gökkuşağı (1), gözlük (1),
kimyager (1), mikroskop (1), sportif direk- 7
tör (1), süzgeç (1)
ağaç (1), anne (1), atlıkarınca (1), dedektif
(1), doktor (2), gökkuşağı (1), hastane (1),
kasadaki çürük domatesleri toplayan ma15
haretli el (1), mimar (1), muhtar (1), parfüm (1), peygamber (1), tıp (1), toprak (1)
ağaç (3), ağaç kökü (1), anne (1), beyin (1),
dere (1), elmas (1), güneş (1), hava-su-gü15
neş (1), müzik (1), okyanus (1), su (1), şarj
aleti (1), toprak (1)
arı (1), merdane (1), parmak izi ile açılan
3
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85
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11.76
9.41

4.71
9.41

5.88

1.17
2.39

8.23

8.23

17.64
17.64
3.53
100

Tablo 2. Sosyoloji Bölümü Öğrencilerinin Sosyolojiye İlişkin Ürettikleri Metaforların Kategorileri
*Parantez içindeki rakamlar metaforların frekans değerlerini göstermektedir.
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Tablo 2 incelendiğinde, üretilen 85 metaforun 12 kategori altında toplandığı görülmektedir. Kategorilerin çokluğu, öğrencilerin zihninde sosyolojinin ‘neden ona benzediği?’ ile ilgili pek çok gerekçenin üretildiğini gözler önüne sermektedir. Söz konusu gerekçelerden yola çıkarak oluşturulan kategorilerin sosyoloji disiplininin farklı özelliklerini
ifade eden bir içeriğe sahip olduğu belirtilmelidir. Bu çerçevede en fazla metaforun toplandığı kategoriler sorun çözücü (17.64) ve yaşamsal (17.64) iken en az sayıda metaforun
toplandığı kategoriler yerli (3.53), ilişkileri düzenleyici (2.39) ve güncel (1.17) olmuştur.
Öğrencilerin ürettikleri metaforları ve onların gerekçelerini daha anlaşılır kılacağı inancıyla kategoriler üzerinde tek tek durmak gerekmektedir.

Kategori 1. Aydınlatıcı-Yol Gösterici

Bauman, “Hayatı bilinçli bir biçimde yaşamanın gösterilen çabaya değdiğini düşünen
herkes için sosyoloji hararetle sıkılan bir yardım eli olacaktır.” (2010: 25) demiş ve bu
disiplinin rehberlik edici yönüne dikkat çekmiştir. Araştırmada 10 öğrencinin sosyoloji
disiplinine atfedilen bu özellikten beslenen 8 ayrı metafor ürettikleri ve aydınlatıcı-yol
gösterici kategorisinin (11.76)’lık yüzde ile 3. sırada geldiği görülmektedir. Kategori içerisinde üretilen metaforlara ve frekans değerlerine bakıldığında; ay (1), çok kollu avize
(1), fener (1), güneş (2), ışık huzmesi (1), lamba (2), pusula (1), yıldızlar (1) ile karşılaşılmaktadır. Aşağıda yer verilen alıntılar ile aydınlatıcı-yol gösterici kategorisinin daha net
anlaşılması mümkün olacaktır:

“Sosyoloji Güneş gibidir, çünkü Güneş gökyüzüne çıkınca yeryüzünü nasıl aydınlatırsa
sosyoloji de toplumları aydınlatır.” (Öğr. 48)

“Sosyoloji çok kollu bir avize gibidir, çünkü toplumu aydınlatır ve her alana ışık tutar.”
(Öğr. 73)
“Sosyoloji pusulaya benzer, çünkü pusula yönünü ya da yolunu kaybettiğinde sana nasıl
yol gösterirse sosyoloji de tıpkı bir pusula gibi kaybolmuş bir toplumu yönlendirir, ona yol
gösterir.” (Öğr. 13)
Alıntılardan anlaşıldığı üzere, öğrenciler sosyolojinin topluma daha berrak ve net bir
görüş sağlayacağını düşünmüştür. Bu nedenle Bauman’ın ‘yardım eli’ benzetmesini destekler bir düşünüş sergiledikleri söylenebilir.

Kategori 2. Bütünleştirici

Klasik Dönem sosyologlarından Emile Durkheim sosyolojinin ilk sorununu, insanları
birleştiren bağları ve toplumsal bütünlüğü nelerin belirlediğini bilmek olarak açıklamış
ve disipline toplumsal dayanışmayı sağlama rolü atfetmiştir (Bottomore & Nispet, 1997:
204). Araştırmada 8 öğrencinin ürettiği 1’er metaforun (9.41)’lik yüzdeyle Durkheim’ın
yaklaşımına yakın duran bütünleştirici kategorisini oluşturduğu görülmektedir. Bu kategori altında toplanan metaforlar ağaç, anne, apartman yöneticisi, arı, kartopları, palet,
renkler bütünü, yapboz olarak sıralanmış ve metaforlara ait alıntılardan bazıları aşağıda
verilmiştir:

“Sosyoloji arı gibidir, çünkü arı binlerce çiçekten polen alıp bir araya getirip bal üretir.
Sosyoloji de milyonlarca insandan, pek çok kültürden ve görüşten yararlanarak topluma
ortak olarak hitap edebilecek bir fikir sunar, sunmaya çalışır.” (Öğr. 15)

“Sosyoloji apartman yöneticisine benzer, çünkü bir binada olduğu gibi toplumda da
farklı kişiliklere sahip insanlar vardır ve sosyoloji bu insanların bir arada huzurlu yaşamalarını sağlar.” (Öğr. 26)
Alıntılardan da görüldüğü üzere, metaforları bu kategoride yer alan öğrenciler toplumun farklı kişilik ve kimlikte bireylerden oluştuğuna dikkat çekmişlerdir. Toplumsal
alanda ortaya uyumsuzluğun değil, ahengin çıkabilmesinin ise sosyoloji ile mümkün olabileceğini düşünmüşlerdir.

Kategori 3. Geliştirici
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Mills toplumbilimsel düşün yeteneği ile kişilerin kendilerini, sahip oldukları dar yaşam
çerçevesiyle algılamayacaklarını ve hem zaman (dönem) hem de mekân (toplum-dünya)
konumlandırması ile geniş bir bütünün içerisine yerleştirebileceklerini söylemiştir (Fildiş, 2016: 142). Bunu, sosyolojinin kişilere sağladığı zihinsel bir dönüşüm olarak yorumlamak mümkündür. Araştırmada 4 öğrencinin Mills’in sosyolojiye yüklediği anlamı destekleyecek ağaç (1), anne (1), çok renkli pilot kalem (1), okul (1) metaforlarını ürettikleri
ve geliştirici kategorisini (4.71)’lik yüzde ile 12 kategori arasında 9. sıraya yerleştirdikleri
görülmektedir. Metafor alıntılarından bazılarına bakıldığında,   
“Sosyoloji anne gibidir, çünkü annenin çocuklarını geliştirmesi gibi sosyoloji de toplumun her kesimini ayrı ayrı geliştiren bir sosyal bilimdir. (Öğr. 1)

“Sosyoloji okul gibidir, çünkü içine girdikçe daima bilgi verir ve bir şeyler öğretir. Kademe kademe içine çeker, yeni bakış açısı kazandırır.” (Öğr. 19)

“Sosyoloji çok renkli pilot kaleme benzer, çünkü öğreti çeşitliliği çok fazla ve insana bir
değil birden fazla renk katıyor.” (Öğr. 36)

ifadeleri dikkati çekmektedir. Öğrenciler ürettikleri bu metaforlarla sosyolojinin hem tek
tek kişiler hem de toplum üzerinde ‘aşama kaydettirici’ bir etkisinin olduğunu dile getirmişlerdir. Böylece Mills’in 20. yüzyılın ilk yarısında toplumbilimsel düşün üzerinden
sosyolojiye yüklediği anlamı sahiplenmişlerdir.    

Kategori 4. Gerçekleri Yansıtıcı

Comte doğa bilimleri ile doğa arasında var olan ‘anlaşılır kılma’ya dönük ilişkiyi, sosyoloji ile toplum arasında kurmaya çalışmıştır. Bu bağlamda sosyolojinin temel amacı öncelikle toplumsal gerçeklerin ortaya konmasıdır. Araştırmaya katılan öğrencilerden 8’inin
(9.41)’lik bir yüzdeye sahip gerçekleri yansıtıcı kategorisi ile benzer bir düşünüş içerisinde oldukları görülmektedir. Aşçı (1), ayçiçeği (1), ayna (3), gözlük (1), müzik (1), pusula
(1) metaforlarını üreten öğrencilerden bazılarının alıntıları şöyledir:
“Sosyoloji aynaya benzer, çünkü sosyoloji bize gerçeği olduğu gibi verir.” (Öğr. 55)

“Sosyoloji müziğe benzer, çünkü farklı tarzlardaki müzikler bireylerin kültürel ve ruhsal
yapısını ortaya koyarken sosyoloji de aynı şekilde toplumun kültürel ve ruhsal yapısını ortaya koyar.”(Öğr. 40)
Sosyolojinin toplumsal gerçekleri yansıtma motivasyonuyla hareket ettiğini anlatan
bu alıntılar, bilimsel bir kimlik taşıdığına işaret etmektedir.   

Kategori 5. Gözlemleyici

Fransız sosyolog Frederic Le Play, doğa bilimlerine duyduğu güvenç ile sosyolojinin
laboratuvar alanının toplum olduğunu ve toplumsal gerçeklerin ortaya koyulabilmesi için
deneyin yerini gözlemin aldığını savunmuştur. Kısacası Le Play metodolojisinin temeli,
toplumsal fenomenleri gözlemlemek ve bunlar arasındaki ilişkileri belirlemektir (Tüfekçioğlu, 2003: 23). Araştırmada Le Play’in metodolojisine uygunluk sergileyen 5 öğrenci
metaforunun (5.88)’lik bir yüzdeye sahip gözlemleyici kategorisi içerisinde yer aldığı görülmektedir. Bu kategoride 1’er kez üretilen metaforlar; büyüteç, dağın zirvesi, Kız Kulesi,
sinek ve zürafa olarak sıralanmakta ve metaforların 2’si alıntılarda şöyle anılmaktadır:
“Sosyoloji zürafa gibidir, çünkü sosyoloji zürafa gibi tepeden toplumu izleyebilir. Böylelikle toplumdaki aksaklıkları görebilir.” (Öğr. 46)
“Sosyoloji Kız Kulesi’ne benzer, çünkü Kız Kulesi’nin denizin ortasında durup İstanbul’u
gözetlemesi gibi o da bir kenara çekilip toplumu gözlemler.” (Öğr. 6)
Söz konusu alıntılar sosyolojinin toplumu farklı açılardan -yukarıdan ya da dışarıdan-

324 SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER

gözlemlediği ve ancak bu yolla topluma dair bütünlüklü bir resmin çizilebileceği fikrini
işlemektedir.  

Kategori 6. Güncel

Sosyoloji -en azından- bir ayağı ‘şimdi’de bir sosyal bilim disiplinidir. Bu, toplumun
‘mevcut hali’ göz önüne alınmadan çözümlenemeyeceği gerçeğinin bir yansımasıdır.
Çünkü ‘şimdi’ toplum açısından sürekli bir yenilenme anlamına gelir. Araştırmada güncel
kategorisi, tek öğrenci tarafından üretilen bukalemun metaforu ile (1.17)’lik bir yüzdeye
sahiptir. Bu kategorinin araştırmada yer almasını sağlayan ifade ise aşağıdadır:    
“Sosyoloji bukalemun gibidir, çünkü bukalemunlar herhangi bir duruma veya duygularına göre vücutlarının rengini değiştirme özelliğine sahiptirler. Sosyoloji de tarihsel gelişimle
beraber sürekli değişen bir bilimdir.” (Öğr. 54)
Söz konusu ifade, sosyolojinin araştırdığı toplum gibi değişime uzak kalmadığının ilanı olarak alınmalıdır.    

Kategori 7. İlişkileri Düzenleyici

Giddens, “… sosyoloji ile uğraşmak yalnızca sıradan bir bilgi edinme süreci olamaz.”
(2012: 38) diyerek disiplinin daha fazlasını temsil ettiğinden bahseder: Sosyoloji toplumu
sadece açıklamaz, onunla bir etkileşime de girer. Söz konusu yaklaşım araştırmaya (2.39)
yüzde üzerinden ilişkileri düzenleyici kategorisi ile yansımıştır. Bu bağlamda fırça ve futbol topu olmak üzere üretilen 2 metaforun alıntılarına yer vermek, dile getirilen özelliğin
daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır:        

“Sosyoloji bir fırçadır, çünkü fırça nasıl resme şekil veriyorsa sosyoloji de topluma şekil
verir.” (Öğr. 67)
“Sosyoloji bir futbol topuna benzer, çünkü hayat bir futbol maçı, takımlar ise toplum ve
bireydir. Sosyoloji maç boyunca takımlar arasında sürekli dolaşır, aralarında ilişki kurar.”
(Öğr. 10)

Yukarıdaki ifadeler, sosyolojinin mevcut ilişkiler üzerinden toplumu organize ettiğini
anlatmakta ve Giddens’ın bu disipline yüklediği ‘aktif’ rolün altını bir kez daha çizmektedir.

Kategori 8. Kapsayıcı

Durkheim sosyolojinin konusunu, toplumsal olgunun ne olduğu üzerinden
açıklamıştır. Ona göre, birey üzerinde dışarıdan bir baskı uygulama yetisine ya da bireysel tezahürlerinden bağımsız olarak bir varoluşa sahip ve toplumun bütününde yaygınlık
kazanıp genelleşmiş her eyleyiş biçimi toplumsal bir olgudur (Durkheim, 2004: 67). Sosyolojinin geniş bir hareket alanına sahip olduğunu düşünen Durkheim’ın bu düşüncesini
ifade ediş biçimine itiraz edenler ve karşı görüş bildirenler olmuştur. Ancak disiplin ilgi
alanını gittikçe genişletmiş ve bilgi birikimini zenginleştirmiştir. Araştırmada da 7 öğrenci
ürettikleri 1’er metafor ile -bunlar ağaç, dolap, dünya, evren, google, ilkokul öğretmeni,
insandır- sosyolojik epistemolojinin sınırları üzerinde durmuştur. (8.23)’lük yüzdesiyle
kapsayıcı kategorisinden metafor alıntıları bunu açıkça ortaya koymaktadır:  
“Sosyoloji ilkokul öğretmeni gibidir, çünkü ilkokul öğretmeni bir alanda uzman değildir.
Amacı öğrencilerine hayatın her alanını göstermektir. Sosyoloji de öyledir. Aile, din, eğitim,
ekonomi gibi… toplumu ilgilendiren her şeyi içinde barındırır.” (Öğr. 62)
“Sosyoloji ağaca benzer, çünkü onun gibi birçok dala ayrılır.” (Öğr. 53)
“Sosyoloji evren gibidir, çünkü bir sonu yoktur. (Öğr. 65)
Sosyolojinin bünyesindeki ilgi ve bilgi çokluğunu anlatan bu ifadeler, onu hem dış dünyaya hem de kendi içine yönelik kapsayıcı bir bakışla birlikte anmaktadır.

Kategori 9. Sorgulayıcı
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Sorgulamak bilim olmanın gereğidir. Sosyoloji topluma dair her detayı mercek altına alıp inceleyerek ve aksaklıklara yol açan öğeleri saptayarak bu gereği yerine getirir.
Sorgulayıcı kategorisi 7 öğrencinin 1’er metaforu üzerinden (8.23)’lük yüzdeyle meydana
gelmiştir. Kategori içerisindeki metaforlar sırasıyla dedektif, gökkuşağı, gözlük, kimyager,
mikroskop, sportif direktör ve süzgeçtir. Bazılarının alıntılarına bakıldığında:
“Sosyoloji süzgece benzer, çünkü süzgeç besinleri nasıl zararlı maddelerden ayırıyorsa
sosyoloji de yaptığı değerlendirmelerle toplumdaki aksaklıkları, yanlışlıkları güzel olan taraflardan ayırır.” (Öğr. 11)
“Sosyoloji mikroskopa benzer, çünkü toplum bir hücredir ve sosyoloji bu hücrenin kalıtsal materyali olan DNA’yı, yani toplumun yapısını, var oluşunu ve var oluşundan gelişimini
inceler. (Öğr. 49)
örnekleri dikkat çekmektedir. Söz konusu ifadeler, sosyolojinin toplumsal alanda elde ettiği malzemeleri inceleyip olumlu ya da olumsuz taraflarıyla değerlendirdiği fikrini desteklemektedir.

Kategori 10. Sorun Çözücü

Sosyoloji, Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi’nin Batı toplumlarında yarattığı sorunlara çözüm olarak ortaya çıkmıştır. “Comte, insan toplumunu yönlendiren kanunları keşfedersek kendi kaderimizi şekillendirebileceğimize inanmıştır” (Giddens, 2005: 10). Bu,
sosyolojiye atfettiği sorun çözücü özelliğin ifadesidir: Disiplin aracılığıyla keşfedilecek
toplumsal yasaların sağladığı öngörü, sorunları da ortadan kaldıracaktır. Araştırmada sorun çözücü kategorisi (17.64)’lük yüzdesi ile en önde gelen 2 kategoriden biri olmuştur.
Kategori altında 15 öğrenci 14 ayrı metafor üretmiştir. Bunlar ağaç (1), anne (1), atlıkarınca (1), dedektif (1), doktor (2), gökkuşağı (1), hastane (1), kasadaki çürük domatesleri
toplayan maharetli el (1), mimar (1), muhtar (1), parfüm (1), peygamber (1), tıp (1), toprak (1) olarak sıralanmıştır. Bazı metafor alıntıları kategoriye yüklenen anlamı daha net
bir biçimde ortaya koyacaktır:
“Sosyoloji muhtara benzer, çünkü muhtar bir köyün ya da mahallenin gereken ihtiyaçlarıyla, sorunlarıyla ilgilenir ve bunlara çözüm bulur. Sosyoloji de aynı şeyi toplumun tamamı
için yapar.” (Öğr. 21)
“Sosyoloji parfüm gibidir, çünkü parfümün kötü kokuları gidermesi ve etrafa güzel kokular saçması gibi sosyoloji de toplumdaki sorunlara çözüm olur ve toplumun düzelmesine
katkı sağlar.” (Öğr. 38)
“Sosyoloji tıbba benzer, çünkü tıbbın insanların sağlık sorunlarıyla ilgilenmesi gibi sosyoloji de toplumda oluşan problemleri çözmeye çalışır.” (Öğr. 42)
Genel içerisindeki oranıyla bu kategori, öğrencilerin disiplinden beklediklerinin toplumsal sorunların saptanması ile sınırlı olmadığını göstermektedir. Metaforların farklılığına rağmen bu mesaj belirgin olarak verilmiştir.   

Kategori 11. Yaşamsal

Durkheim, “… gerçekten ne türde olursa olsun, tarihsel kurumların hem zorunlu hem
de geçici mahiyetlerini, aynı zamanda da direnç güçlerini ve sonsuz değişebilirliklerini
göstererek saygıyla fakat fetişizme kapılmadan nasıl ele alabileceğimizi bize yalnızca
sosyoloji öğretebilir…” (2004: 272-273) demiş ve disipline atfettiği değeri göstermiştir.
Araştırmaya katılan 15 öğrenci de (17.64) yüzdeye sahip yaşamsal kategorisi içerisinde
yer alan metaforlarıyla benzer bir düşüncede olduklarını ortaya koymuşlardır. Ürettikleri
metaforlar; ağaç (3), ağaç kökü (1), anne (1), beyin (1), dere (1), elmas (1), güneş (1), hava-su-güneş (1), müzik (1), okyanus (1), su (1), şarj aleti (1) ve toprak (1)’tır. Aşağıda yer
verilen bazı metafor alıntıları kategorinin bünyesindeki zengin malzemeyi gözler önüne
sermektedir:  
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“Sosyoloji suya benzer, çünkü insan nasıl susuz yaşayamıyorsa ve insanlar için en temel
gereksinim su ise toplum için de sosyoloji su gibidir.” (Öğr. 30)
“Sosyoloji ağaç kökü gibidir, çünkü toplumun sağlam temeller üzerinde durmasını sağlar.” (Öğr. 45)
“Sosyoloji elmas gibidir, çünkü toplumun en değerli bilimidir.” (Öğr. 59)
“Sosyoloji güneş gibidir, çünkü nasıl ki güneş girmeyen eve doktor girerse sosyolojisi olmayan toplumun da umutları kurur, o toplum hasta olur.” (Öğr. 63)
Öğrenciler ürettikleri metaforlarda sosyolojiyi ‘olmazsa olmaz’ kabul etmişlerdir. Disiplini toplum için temel bir ihtiyaç olarak görmeleri, ona biçtikleri değerin ifadesidir.  

Kategori 12. Yerli

Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı toplumlarının Batı-dışı toplumlara
model olarak gösterilmesi eğiliminin tersine, “…farklı kültürlerin yalnızca kendi şartlarında anlaşılabileceğini ve değerlendirilebileceğini ileri süren…” (Kivisto, 2008: 193) sosyolojik yaklaşımlar gündeme gelmiştir. Araştırmada 3 öğrencinin ürettikleri 1’er metafor
da ‘toplumsal özgü’lüklerin önemine dikkat çekerek yerli kategorisini oluşturmuştur.
(3.53)’lük yüzdesiyle bu kategori altında yer alan metaforlar arı, merdane ve parmak izi
ile açılan telefondur ve metaforların ikisine dair alıntılar aşağıdaki gibidir:
“Sosyoloji parmak izi ile açılan telefon gibidir, çünkü uygun parmak izi olmadığında telefon nasıl açılmıyorsa toplumun kendi özüne ters düşen açıklamalar ve çözümler de işe
yaramayacaktır.” (Öğr. 16)
“Sosyoloji merdane gibidir, çünkü merdane her hamurun özelliğine göre ona belirli bir
şekil verir ve sosyoloji de toplumları özlerini kaybettirmeden inceleyen bir bilim dalıdır.”
(Öğr. 61)
Bu alıntılar, toplumların ancak kendi gerçekliğinden yola çıkılarak anlaşılabileceği ve
şekillendirilebileceği düşüncesini ortaya koyması açısından önemlidir.
Ürettikleri 85 metafor ile sosyolojinin öğrencilerin zihinlerinde zengin bir çağrışım
düzeyine sahip olduğuna daha önce değinilmişti. Söz konusu zenginliği metaforların 12
kategori altında toplanmış olmasından da yakalamak mümkündür. Bu noktada üzerinde durulması gereken bir başka ayrıntı ise bazı metaforların farklı gerekçeleri nedeniyle
birkaç kategori altında yer bulduğudur. Nitekim ağaç metaforu bütünleştirici, geliştirici,
kapsayıcı, sorun çözücü ve yaşamsal kategorilerine; anne metaforu bütünleştirici, geliştirici, sorun çözücü, yaşamsal kategorilerine; arı metaforu bütünleştirici, yerli kategorilerine; dedektif ve gökkuşağı metaforları sorgulayıcı, sorun çözücü kategorilerine; gözlük
metaforu sorgulayıcı, gerçekleri yansıtıcı kategorilerine; güneş metaforu aydınlatıcı-yol
gösterici, yaşamsal kategorilerine; müzik metaforu gerçekleri yansıtıcı, yaşamsal kategorilerine; pusula metaforu aydınlatıcı-yol gösterici, gerçekleri yansıtıcı kategorilerine; toprak metaforu sorun çözücü, yaşamsal kategorilerine dâhil edilebilmiştir. Bu da
öğrencilerin zihinleri ile sosyoloji arasındaki ilişkide çağrışım genişliğine işaret eden bir
başka bulgu olarak değerlendirilmelidir.   
Araştırmada kullanılan ikinci veri toplama aracı, öğrencilerin hazırlamış oldukları
kitap kapağı tasarımlarıdır. A4 boyutunda Sosyolojiye Giriş başlıklı 85 kitap kapağı tasarımı iki tablo halinde ele alınmıştır: Tablo 3 ‘te, oluşturulan tasarımların üretilen metaforlarla ilişkisi ve Tablo 4’te hangi teknikle yapıldıkları gösterilmiştir.  
Metaforu Kullanma Durumu

ürettiği metaforu kullanmış

ürettiği metaforu kullanmamış

Toplam

f

66

19

85

%

77.65

22.35
100

Tablo 3. Öğrencilerin Oluşturdukları Kitap Kapağı Tasarımlarında Ürettikleri Metaforları
Kullanma Durumlarını Gösteren Dağılım

Berna FİLDİŞ, Süreyya GEnÇ 327

Tablo 3’e göre, öğrencilerin % 77.65’i sözel olarak ifade ettikleri metaforları kullanırlarken % 22.35’i ifade ettikleri metaforların dışına çıkmışlardır. Bununla ilgili resim 1 ve
2’de bazı örnekler verilmiş ve değerlendirilmiştir.

Resim 1. kitap kapağı tasarımlarında metafor kullanımı ile ilgili öğrenci çalışmalarından
örnekler

Ürettikleri metaforlar çok kollu avize (73) ve fener (85) olan öğrenciler sosyolojinin
aydınlatan, yol gösteren yönünü ele almış ve metaforlarını destekler nitelikte tasarımlar
oluşturmuşlardır. Ürettikleri metaforlar doktor (17) ve beyin (27) olan öğrenciler ise bu
metaforları tasarım nesnesi olarak kullanmamışlardır. Ancak ortaya çıkan ürünlerin sosyolojiyle ilişkisi, yaratıcılıklarını ortaya koymaktadır.
Tablo 3 ile ilişkili olarak değinilmesi gereken bir başka ayrıntı, metaforlarını kullanmadıkları halde metafor gerekçelerine uygun tasarımlar yapan öğrencilerin varlığıdır.

Resim 2. kitap kapağı tasarımlarında metafor gerekçelerinin kullanımı ile ilgili öğrenci
çalışmalarından örnekler

Öğr. 12 ürettiği gökkuşağı metaforunun gerekçesinde, sosyolojinin farklı ve renkli
kişiliklerin birbiri üzerindeki etkileşimini incelediğini vurgulamıştır. Ardından öğr. 18,
kar taneleri olarak düşündüğü bireyleri uyum ve düzen içerisinde bir arada tutan ve bu
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yüzden kartopları gibi olan sosyolojiye dikkat çekmiştir. Okul metaforunu üreten öğr. 19
da verdiği bilgi ile bu disiplinin bireylerin seviye atlamasını sağladığını belirtmiştir. Son
olarak öğr. 38 ise parfümün kötü kokuları giderici özelliğinden yola çıkarak sosyolojinin
toplumsal sorunlar kaynaklı ‘ağır havayı’ ortadan kaldırdığını söylemiştir. Böylece öğrencilerin metaforlarını olmasa bile, metafor gerekçelerini kitap kapağı tasarımlarına başarılı
bir biçimde yansıttıkları görülmektedir.
kitap kapağı tasarımlarında üzerinde durulması gereken bir diğer konu, kullanılan
tekniklerdir.
Teknik

F

%

dijital tasarım

27

31.77

karakalem

30

35.30

kolaj

1

fotoğraf

keçeli kalem
kuru boya
sulu boya
Toplam

5

10

5.88

11.76
1.17

9

10.59

85

100

3

3.53

Tablo 4. Öğrencilerin Oluşturdukları Kitap Kapağı Tasarımlarında Kullandıkları Teknikleri
Gösteren Dağılım

Tablo 4’e göre, öğrencilerin % 35.30’u kitap kapaklarını karakalem tekniği ile tasarlamışlardır. Tercih edilen ikinci teknik % 31.77 yüzde ile dijital tasarımdır. Toplamda 7 ayrı
tekniğin kullanıldığı tasarımlarda en az tercih edilen ise % 1.17 yüzde ile kolaj tekniği
olmuştur.

Resim 3. kitap kapağı tasarımlarında karakalem ve dijital tasarım tekniğinin kullanımı ile
ilgili öğrenci çalışmalarından örnekler
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Yukarıda da ifade edildiği gibi, öğrencilerin kitap kapağı tasarımlarında en çok karakalem tekniği ile çalıştıkları görülmektedir. Duygu, düşünce veya aktarılmak istenen
durumu kolay, hızlı ve ekonomik ifade edebilmesi onu ilk sıraya taşımıştır. Tercih edilen
ikinci teknikte ise öğrenciler tasarımlarını bilgisayar, tablet veya akıllı telefon ortamında
gerçekleştirmişlerdir. Güncel teknolojinin yardımı ile yaratıcı yönlerini de kullanarak tasarım yoluyla düşüncelerini ifade edebilmeleri önemlidir. Bu anlamda, “Gençlerin eleştirel
ve katılımcı bir tutumla günümüzün çağdaş teknolojik dünyasını anlamaları, çağlarıyla
bağdaşmaları, onu yadsımadan benimsemeleri, üretken ve yapıcı olarak dünyada yerlerini almaları…” (San, 2017: 115) ileride toplumun gelişiminde etkin bir rol almalarını sağlayacaktır.

Resim 4. kitap kapağı tasarımlarında renkli boya tekniklerinin kullanımı ile ilgili öğrenci
çalışmalarından örnekler

Tablo 4’e göre kuru kalem, keçeli kalem, sulu boya gibi tekniklerle renklendirilen öğrenci çalışmaları da vardır. Bu teknikler karakalem tekniği gibi pek çok avantaja sahiptir
ve farklı renklerin kullanımına da imkân tanımaktadır. Dolayısıyla araştırma sürecinde
söz konusu tekniklerle oluşturulan tasarımların daha çarpıcı bir hale geldikleri görülmektedir.
Son olarak üzerinde durulması gereken bulgu, metaforların birçok kategoride yer almasına benzer bir biçimde farklı kitap kapağı tasarımlarına da konu olmasıdır.
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Resim 5. kitap kapağı tasarımlarında aynı metaforun kullanımı ile ilgili öğrenci
çalışmalarından örnekler

Bu konuda yukarıda verilen örnekler incelendiğinde öğr. 8 ve 41’in gözlük, öğr. 29
ve 31’in anne ortak metaforlarından yola çıktıkları görülmektedir. Söz konusu ortaklığa
rağmen öğrencilerin pek çok konuda birbirlerinden farklılaşmaları, tasarımlarına da
yansımıştır.

Genel olarak değerlendirildiğinde kitap kapağı tasarımları öğrencilerin sosyolojiye
yükledikleri anlamın görsel ifadeleri olmuştur. Metaforların sözel, tasarımların görsel
malzemeyi oluşturduğu araştırmada toplamda elde edilen 170 malzeme ile sosyolojiye
dair zihinlerindeki mevcut birikim ortaya konmuştur.

SONUÇ

“Bir devlet üniversitesinin Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde öğrenim gören lisans öğrencilerinin gönüllü katılımlarıyla gerçekleştirilen araştırma ile sosyolojiye nasıl
bir anlam yüklediklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Söz konusu amaç doğrultusunda sosyolojiyi hem metafor hem de Sosyolojiye Giriş başlıklı kitap kapağı tasarımı ile
anlatmaları istenmiştir. Elde edilen 85 metafor içerik analizine tâbi tutularak 12 kategori
altında sınıflandırılmıştır. Bunlar aydınlatıcı-yol gösterici, bütünleştirici, geliştirici, gerçekleri yansıtıcı, gözlemleyici, güncel, ilişkileri düzenleyici, kapsayıcı, sorgulayıcı, sorun
çözücü, yaşamsal ve yerlidir. kategorilerin içerikleri doğrultusunda sosyoloji; toplumlara
rehberlik eden, onu bir arada tutan, içerdiği bilgi ile bireylerin aşama kaydetmesini sağlayan, toplumsal gerçekleri görünür kılan, görünür kılabilmek için bilimsel bir merakla
izleyen, değişim dinamizmini bünyesinde taşıyan, toplumu tüm detayları ile organize edip
şekillendiren, onu anlaşılır kılma motivasyonuyla geniş bir ilgi ve bilgi birikimine sahip,
toplumsal faydadan hareketle sorular soran, bu sorulara geçerli cevaplar bulan, vazgeçil-
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mez ve içinde büyüdüğü toplumun kodlarına yabancı olmayan bir sosyal bilim disiplini
olarak tarif edilmiştir. Özellikle sorun çözücü ve yaşamsal kategorilerinin (17.64)’lük yüzde ile ilk sırayı paylaşması, öğrencilerin zihinlerinde sosyolojinin olumlu bir temsiliyete
sahip olduğunu göstermektedir. Sıralanan özellikler Klasik Dönemi’nden itibaren sosyolojiye yüklenen anlamlardan ve ondan beklenenlerden bağımsız değildir. Bu bağlamda
öğrenciler ürettikleri metaforlar ile olan kadar, olması gerekene de atıfta bulunmuşlardır.
Metaforlarını kullanmayanlar bulunsa da tüm kitap kapağı tasarımları sosyolojiye atfedilen olumlu özellikleri görsel açıdan desteklemiş ve pekiştirmiştir.   
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Lojistik; en temel anlamıyla, taşımacılık ve depolama ana faaliyetleri ile paketleme,
katma değerli hizmetler, gümrük, sipariş yönetimi, stok yönetimi, sigorta, muayene, gözetim ve diğer tamamlayıcı faaliyetlerinden oluşmaktadır. Bu bağlamda, ürün veya yükün
çıkış ve varış noktaları arasındaki tüm malzeme akışının eşgüdümü olarakta açıklanabilmektedir. Lojistik performans ise lojistiği oluşturan alt boyutların kalitesinin, etkinliğinin, verimliliğinin, paydaşları memnun etme düzeyinin vb. ortaya çıkarılması olarak ifade
edilebilmektedir. Bu ölçümlerin yapılabilmesi için Dünya Bankası tarafından Lojistik Performans Endeksi (LPI) oluşturulmuştur. Bu çalışma; Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) ele alınarak, Birleşik Krallık ve ABD’nin uygarlık seviyelerinin lojistik
performansları üzerine etkisinin olup olmadığını tespit etmek için yapılmıştır. Bu çalışmada ele alınan başlıca konular, Birleşik Krallık ve ABD’nin lojistik sektörü, lojistik altyapıları, ulaştırma sistemleri ile lojistik sektörünün ihracat potansiyeli olarak belirlenmiştir.

ÜLKE KÜNYESI, COĞRAFI VE DEMOGRAFIK VERILERI

Birleşik Krallık Ülke Künyesi, Coğrafi ve Demografik Verileri
Birleşik Krallık, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı olarak bilinmektedir.
Birleşik Krallık’nın başkenti, Londra olmakla beraber nüfusu 66.040.200’dir. Yüz ölçümü
243.610 km2 dir. Resmi dili İngilizce olmakla birlikte ülkede; İrlandaca, Galce, İskoçca ve
Kervenek dilleri de konuşulmaktadır. Nüfusun %86’sını Britanyalılar ve İrlandalılar oluşturmakla birlikte; Hindistan, Karayip, Afrika,    Hindistan, Pakistan, Çin ve diğer ülke kökenli insanlar da yaşamaktadır (ONS, 2018a; MFA, 2018).

Birleşik Krallık coğrafi konum olarak; Batı Avrupa, Kuzey Atlantik Okyanusu ile Kuzey
Denizi arasında, İrlanda’nın altında ve Fransa’nın kuzeybatısındadır. Çoğunlukla engebeli
tepeler ve alçak dağlar; doğu ve güneydoğuda ise düzlükler oluşmuştur. Nüfusun çekirdeği Londra ve çevresinde, Manchester ve Liverpool’un etrafında, Edinburgh ve Glasgow
arasındaki İskoç ovalarında, Cardiff’in güneyindeki Galler’de ve Belfast’ta ve Kuzey İrlanda’da da önemli nüfus kümelenmiştir (CIA, 2018a).

Amerika Birleşik Devletleri Ülke Künyesi, Coğrafi ve Demografik Verileri

ABD, Kuzey Amerika kıtasında 19. ve 20. yüzyılda birçok ulusu bünyesine dahil ederek
siyasal birliğini güçlendirmiştir. Ülkenin kırılma dönemleri; 1861 ile 1865 yılları arasında
yaşanan iç savaş, 1930 yılındaki büyük buhran, birinci ve ikinci dünya savaşları ve 1991
yılında biten soğuk savaş olarak ifade edilebilir (CIA, 2018b). 2018 Yılı ağustos ayı tahmini
verilerine göre nüfusun toplamı 328.850.618 kişi olarak hesaplanmıştır (CENSUS, 2018a).
Dünya bankasının verilerine göre ABD’nin 2017 yılı nüfus verileri tahmini 323.719.178
kişi olarak verilmiştir (The World Bank, 2018a).
Dünya nüfusunun yoğun olduğu ülkeler sıralamasına göre ABD 2018 tahmini verilerine göre üçüncü sırada yer aldığı gözlenmektedir. ABD; Kuzey Amerika, Kanada ve Meksika’da Kuzey Atlantik Okyanusu ve Kuzey Pasifik Okyanusu sınırında bulunan coğrafi
bölgesindedir. Ülkenin yüzölçümü 9.833.517 km3’dü. Toplam 12.048 km uzunluğunda
sınır olmakla birlikte komşuları; Kanada 8.893 km (Alaska ile 2.477 km dahil) ve Meksika
3.155 km’dir. Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti WASHINGTON, DC olmakla birlikte;
New York, Los Angeles, Chicago, Houston ve Miami ülkenin en büyük kentleridir. Nüfusun
%82’si kentleşmiştir (CIA, 2018b).
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ÜLKE EKONOMiLERİ

Birleşik Krallık’ın Ülke Ekonomisi
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH): Ülke içinde yerleşik işçi, şirket veya diğer ekonomik
paydaşların pazara getirdiği her bir ürünün veya hizmetin değeri, karı ve tüketimi, GSYİH’yi oluşturur. GSYİH, bir ülkenin ekonomisinin büyüklüğünün sağlıklı olmasının temel
göstergesidir (ONS, 2018b).

Birleşik Krallık’ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH), yıllara göre yaklaşık olarak;
2.914 trilyon dolar (2017), 2,859 trilyon dolar (2016) ve 2,793 trilyon dolar (2015) olarak
gerçekleşmiştir. Yıllık ülkenin büyüme oranları ise yaklaşık olarak CIA’ya göre % 1,8 (2017),
% 1,9 (2016), % 2,3 (2015); ONS’ye göre ise; %1,8 (2016) ve %1,7 (2017); OECD’ye göre
%2,3 (2015), %1,9 (2016), %1,8 (2017) ve % 1,4 (2018 tahmini)   gerçekleşmiştir. Bu
görünüm Birleşik Krallık’ın büyümesinin yıllık bazda yavaşladığının göstergesi olmaktadır. Bu dönemde, G7 ülkeleri arasında büyümede yıllık bazda yavaşlayan tek ülke olmuştur.   GSYİH’dan ülke vatandaşlarının kişi başına düşen geliri ise yıllık yaklaşık olarak;
44,100 ABD dolar (2017), 43.500 ABD Dolar (2016) ve 42,900 ABD Dolar (2015) olmuştur. Tasarruflar ise yaklaşık;  GSYİH’nın % 12,8’i (2017), GSYİH’nın% 11,1’i (2016) ve GSYİH’nın % 11,8’i (2015) olarak gerçekleşmiştir (ONS, 2018c; CIA, 2018a; OECD, 2018a).

ABD Ülke Ekonomisi

ABD’nin GSYİH’si yıllara göre yaklaşık olarak; 19.494 trilyon dolar (2017), 19.060
trilyon dolar (2016), 18.770 trilyon dolar (2015) olarak gerçekleşmiştir. Yıllık ülkenin
büyüme oranları ise yaklaşık olarak CIA’ya göre % 2.2 (2017), % 1,6 (2016), % 2,9
(2015); ONS’ye göre ise; %1,8 (2016) ve %1,7 (2017); OECD’ye göre %2,88 (2015), %1,57
(2016), %2,22 (2017) ve % 2,89 (2018 tahimini)  gerçekleşmiştir. Bu görünüm ABD’nin
büyümesinin yıllık bazda artış göstergesi olmaktadır. Bu dönemde G7 ülkeleri arasında
büyümede yıllık bazda yavaşlayan ülkelerden ayrılmıştır. GSYİH’dan ülke vatandaşlarının
kişi başına düşen geliri ise yıllık yaklaşık olarak; 59.774 ABD doları (2017), 57.797 ABD
Doları (2016), 56.701 ABD Doları (2015) ve 54.935 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.
Tasarruflar ise yaklaşık; GSYİH’nın % 12,8’i (2017), GSYİH’nın% 11,1’i (2016) ve GSYİH’nın % 11,8’i (2015) olarak gerçekleşmiştir (CIA, 2018a; OECD, 2018b; OECD, 2018a).
ABD’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının kişi başına düşen miktarı, dünyada beşinci sıradadır. Lüksemburg (102.594 ABD Doları), İzlanda (70.880 ABD Doları), İsviçre (64.026
ABD Doları) ve Norveçten (58.834 ABD Doları) sonra beşinci sırada yer almaktadır (OECD,
2018c).

GSYİH’nin sektörlere göre kompozisyonuna bakarsak; tarım: % 0.9, sanayi: % 19.1,
hizmetler: % 80 (2017 tahmini). İşgücünün sektörel tahmini dağılımı ise; tarım: % 0,7
(2009), endüstri: % 20.3 (2009), hizmetler: % 37,3 (2009), sanayi ve hizmetler: % 24,2
(2009), üretim: % 17,6 (2009), tarım, ormancılık ve balıkçılık: % 0,7 (2009), üretim, çıkarma, nakliye ve el sanatları: % 20.3 (2009), Yönetsel, profesyonel ve teknik: % 37.3
(2009), satış ve ofis: % 24,2 (2009), diğer hizmetler: % 17,6 (2009). İşssizlik hayli düşük
olmakla birlikte 2017 yılı tahmini verilerine göre %4.7; 2016 yılı verilerine göre ise %
4.9 olarak gerçekleşmiştir. Ülkenin ihracat rakamları; 2.351 milyon dolar (2017), 2.215
milyon dolar (2016) olarak tahmini gerçekleşmiştir (BEA, 2018a).

ABD firmaları, özellikle bilgisayar, ilaç ve tıbbi, havacılık ve askeri teçhizatta teknolojik
ilerlemelerde ön plana çıkmakta veya ön plana çıkmaya yakındırlar; ancak, II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden bu yana avantajları daralmıştır. ABD’de federal ve eyalet hükümetleri ihtiyaçlarını özel sektörden satın alarak gidermektedir. ABD’li ticari firmalar, Batı
Avrupa ve Japonya’daki benzerlerine göre sermaye artırımı, fazla işçileri bırakma ve yeni
ürünler geliştirme kararlarında daha fazla esnekliğe sahiptir. Aynı zamanda işletmeler,
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ABD pazarına daha rahat girebilmekte iken diğer pazarlara ulaşım konusunda ABD’den
daha fazla engelle karşı karşıyadır. ABD petrol tüketiminin % 50’sinden fazlasını ithal etmektedir. Petrolün ABD ekonomisinin genel sağlığı üzerine önemli bir yeri vardır. 2001 ile
2008 yılları arasında petrol fiyatlarındaki büyük artışların hane halkı ve firmalar üzerine
büyük etkisi olmuştur. Mal ticaretinde ise ABD 2008 yılında 840 milyar dolarlık bir açık
vermekle birlikte ülke içinde hacizler petrol fiyatlarındaki artışla ikiye katlanmıştır. Ancak
2013 yılından beri düşen petrol fiyatları, enerji yoğun bir pazar olan ABD’nin rahatlamasına sebep olmuştur. Bu rahatlama ekonomide öceki yıllarda yaşanan birçok sorunun
ortadan kalkmasına yol açmıştır (CIA, 2018a).
Veriler
Yıllar

İhracat
(Milyon$)
İthalat
(Milyon$)

GSYİH Y.
Artış Oranı
Enflasyon
İşssizlik
GSYİH

Kişi Başına
Düşen
GSYİH

Birleşik Krallık

2013

698.036
735.232
2,6
2,5

2014

2015

713.969 745.665
763.123 805.058
3,1

2,3

Amerika Birleşik Devletleri

2016

2017

753.420

796.339

1,9

1,8

831.550

858.014

2.755
1.8

2.866
2.5

2.765
2.9

2.215
2.717
1.6

2.351
2.903
2.2

2.885

2.650

2.622

16.692 17.428

18.121

18.624

19.391

39.519

40.878

41.748

42.757

43.402

53.016 54.935

56.701

57.797

59.774

4,3

7,37

6,1

0,1

2017

3.022

4,8

1,62

2.266

2016

2.739

5,3

1,46

2 376

2015

0,05

6,1

2,6

2.294

2014

1,4

7,5

0,6

2013

5,2

1,2
4,8

2,1
4,3

Tablo 1. Birleşik Krallık ve ABD’nin Ekonomik Verileri

Kaynak: The World Bank Data, OECD, Country Statistical Profile: United States 2018/4
(OECD, 2018b; The World Bank, 2018b; The World Bank, 2018c; The World Bank, 2018d; The
World Bank, 2018e; The World Bank, 2018f; OECD, 2018d).

ÜLKELERİN LOJİSTİK SEKTÖRÜ

Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri Lojistik Sektörü
Lojistik, taşımacılık ve depolama ana faaliyetleri ile paketleme, katma değerli hizmetler, gümrük, sipariş yönetimi, stok yönetimi, sigorta, muayene ve gözetim tamamlayıcı faaliyetlerinden oluşmaktadır. Lojistik, ürün/yükün çıkış ve varış noktaları arasındaki tüm
malzeme hareketlerinin eşgüdümüdür. Lojistiğin ürün akışı ile ilgili faaliyetleri; taşıma
(transportation), depolama (warehousing), paketleme (packing), katma değerli hizmetler
(value added services), gümrükleme (customs clearance), sigorta (ınsurance), muayene/
ekspertiz/gözetim (ınspection), stok yönetimi (ınventory management) ve sipariş yönetimi/müşteri hizmetleri (order management/customer services) olarak sıralayabiliriz
(Tanyaş, 2015). Modern anlamda lojistik, tüm bu faaliyetlerin planlı ve entegre biçimde
gerçekleşmesini amaçlayan bir yönetim çerçevesini ortaya koyar (Babacan, 2003).
İngiltere lojistik endüstrisi, ulusal ekonomiye önemli bir katkı sağlamakla birlikte
yılda yaklaşık 110 milyar dolar üretim sağlayıp 2 milyondan fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. Lojistik sektörü, Birleşik Krallık ekonomisinin önemli bir parçası olmakla birlik-
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te toplam üretime ve istihdama etkisi büyüktür. Ayrıca diğer sektörlerdeki başarıda; yani
köşelerdeki marketlerden süpermarketlere, üreticilerden internet üzerinden satış yapan
işletmelere, atık dönüşümü yapan işletmeler ve enerji şirketlerine kadar sektörün içinde
büyüklüğü ve boyutu her ne olursa olsun, kritik öneme sahiptirler. Lojistik sektörü içinde
bulunduğu rekabetçi piyasa koşulları nedeniyle hayli düşük kar marjlarıyla (% 1-3 arası
kar marjı) faaliyettedir. Sektörde yapılacak her türlü yenilik ve verimlilik beraberinde
maliyetlerin azalmasına ve müşterilere sunulacak ücretlerde ise düşüşleri sağlayacaktır
(GOV.UK, 2018a) .

Karayolu ile ulusal ve uluslararası yük taşımacılığında 2017 yılının mart ayı ile 2018
yılının mart ayı arasındaki on iki aylık verileri kıyaslandığında uluslararası ticarete konu
olan malların taşınmasında, kaldırılmasında ve gidilen toplam kilometrede önceki yıla
göre düşüşler meydana gelmiştir. Toplamda kaldırılan yükün önceki yıla göre toplamda %
2 düştüğü ve kabul edilen yüklerin önceki yıla göre % 1 daha az mesafe ile taşımacılık yaptığı gözlenmiştir. Aynı dönemlerde yurtiçi kaldırılan yükte bir önceki yıla göre %7 azalış,
taşınan yükün ağırlığının oranında ise önceki yıla göre % 1 azalış olmuş; ayrıca kat edilen
kilometrede ise % 2’lik düşüş yaşanmıştır. Bu dönemde GSYİH’da % 1, 5 artış yaşanmakla
birlikte sterlin dolara karşı % 4,7 değer kaybetmiştir. Ayrıca piyasada taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan araç sayısında ise % 1.4’lük bir artış yaşanmıştır (GOV.UK, 2018b).

Amerika Birleşik Devletleri’nde lojistik ve ulaştırma sektörü oldukça rekabetçidir. Bu
sektöre yatırım yapan çok uluslu firmalar, dünyanın en büyük tüketici pazarına mal akışını daha iyi bir şekilde kolaylaştırmak için kendilerini ABD’de konumlandırmaktadır. Bu
sektördeki uluslararası ve yerli şirketler, yüksek vasıflı iş gücünden ve nispeten düşük maliyetlerden faydalanmaktadır. ABD lojistik ve ulaştırma sektöründe 2016 yılında 1.4 trilyon dolar (ABD GSYİH’sının yüzde 7, 5’i) harcama yapılmıştır. Analistler, lojistik endüstrisi yatırımlarının ABD ekonomisinde sektöre özel büyüme ile ilişkili olmasını bekliyor.
Amerika’nın son derece iyi entegre tedarik zinciri ağı, hava ve ekspres teslimat hizmetleri,
demiryolu yük taşımacılığı, deniz taşımacılığı ve kamyon taşımacılığı da dahil olmak üzere çoklu ulaşım modlarıyla üreticiler ve tüketicileri birbirine bağlamaktadır. Müşterilere
verimli hizmet vermek için, çok uluslu ve yerli firmalar tedarik zinciri ağ segmenti üzerinden üretim noktasından son kullanıcıya koordineli bir şekilde mal hareketini sağlamak
için özel lojistik ve nakliye çözümleri üretirler (SELECTUSA, 2018a).

ÜLKELERİN DIŞ TİCARET VERİLERİ
Birleşik Krallık’ın Dış Ticaret Verileri

İngiltere’de tarifeler, gümrük denetimi, sağlık kontrolleri, miktar ve değer kontrolleri,
lisans-standart ve etiket uygulamaları vb. konular bakımından AB ülkelerindeki
uygulamadan farklı ve özel olarak dikkati çeken, ithal edilen ürünlerin pazara girişine
engel oluşturan bir uygulama bulunmamaktadır (T.C. Ticaret Bakanlığı, 2018a).
İngiltere'de cari işlemler açığı 2017 yılında nominal gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH)
% 3,9’una gerilemiştir. 2017 Yılında cari işlemler açığı temel olarak, özellikle mevduat ve
krediler olan “diğer yatırımlardan” oluşan Birleşik Krallık’a yapılan yatırımlarla finanse
edilmiştir (ONS, 2018d).

Birleşik Krallık’ın dış ticaret verileri incelediğinde Birleşik Krallık’ın ihracatı ve ithalatı 2012 yılından 2017 yılına kadar sürekli artmıştır. Birleşik Krallık 2017 yılına kadar dış
ticaret açığı vermiştir. Ancak açık daha çok mal ithalatından kaynaklanmaktadır. Çünkü
hizmetler ticaretinde görünüyor ki; ülke 2010 yılından beri hizmetler kaleminde dış ticaret fazlası vermektedir(ONS, 2018e). Birleşik Krallık’ın ihractında ve ithalatındaki en iyi
pazarlar incellendiğinde görülmektedir ki; ihracatta ilk sırayı ABD; ithalatta ise Almanya
başı çekmektedir. Ticaret hacminin büyük bir kısmını Avrupa bölgesi ile gerçekleştirmek-
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tedir. ABD en iyi ticaret partneri diyebiliriz. Birleşik Krallık’ın ihracatına konu olan malları; araba, tıbbi ve eczacılığa ait ürünler, mekanik güç üniteleri, uçak ve diğerleri şeklinde
gerçekleşmiştir. Ürünlerin ihracatının en büyük oransal ve parasal bölümünü araçlar oluşturmaktadır. Hizmet ihracatında ise öncelikle diğer kalemler başlığı ilk sırada iken önemli
hizmet ihracatı kalemlerini; finansal, seyahat, ulaştırma, telekominikasyon, bilgisayar ve
bilgi teknolojileri olarak sıralayabiliriz. Birleşik Krallık’ın ithal ettiği hizmetler sırasıyla;
seyahat hizmetleri, diğer ticari hizmetler, ulaştırma hizmetleri, finansal hizmetler, telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri şeklinde gerçekleşmiştir. İthalata konu olan
mallar sırasıyla; araba, tıbbi ve eczacılığa ait ürünler, mekanik güç üreticileri (orta düzey),
giyim, telekom ve ses araçları (capital), rafine yağ, ham petrol, çok yönlü elektrikli araçlar
(orta düzey), arabalardan ayrı yol araçları, diğer imalat ürünleridir. Toplam ticaret, mal
ve hizmetlerin ihracatının ve ithalatının toplamıdır. 2017 Yılında İngiltere toplam ticareti
2016’ ya göre % 9,9 artışla 1.26 trilyon £ olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri, (Porto
Riko dahil) 2017 yılında toplam İngiltere ticaretinin % 14,5’i ile (veya 182.6 milyar sterlini) Birleşik Krallık’ın en büyük ticaret ortağı olmuştur. Bir bütün olarak ele alındığında,
AB’nin en büyük ticaret ortakları olan Almanya (% 10.7), Hollanda (% 6,8) ve Fransa (%
6,5) ve diğerleri Birleşik Krallık’ın ticaretinin yüzde 48,9’unu oluşturmuştur (GOV.UK,
2018c).

Amerika Birleşik Devletleri Dış Ticaret Verileri

ABD, Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde yürütülen çok taraflı ticaret müzakerelerinin de önde gelen aktörlerinden birisidir. (T.C. Ticaret Bakanlığı, 2018b). 2017 yılında
ABD’nin tüm ülkelere toplam mal ve hizmet ihracatı 2016 yılına göre % 6,1 oranında artarak 2,351,1 milyar ABD dolara ve tüm ülkelerden yapılan toplam ithalatlar 2016 yılına
göre ise % 6.8 artışla 2.903.3 milyar dolara ulaşmıştır. Sonuç olarak 2017 yılında ticaret
açığı 552,3 milyar dolara yükseldi (BEA, 2018b).

ABD, dış ticare işlemlerinde mal ticaretinde 2010 yılından 2017 yılına kadar açık vermiştir. Ancak anılan süre boyunca hizmetler ticaretinde fazla vermiştir. Bu durum Birleşik
Krallık ile benzerlik gösteren bir yönüdür. ABD’nin ihracata konu olan mallarını; otomotiv
dışı sermaye malları, endüstriyel malzeme ve malzemeler, seyahat hizmetleri, gıda ve otomotiv dışındaki tüketim malları sayılabilir iken ithalata konu olan malları ise; otomotiv
dışı sermaye malları, gıda ve otomotiv dışındaki tüketim malları, endüstriyel malzeme ve
malzemeler, otomotiv taşıtları, parçaları ve motorları olarak sayabiliriz (BEA, 2018a).

ABD’nin en iyi ticaret ortakları; Çin, Kanada, Meksika, Japonya, Almanya ve Güney
Kore olarak sıralanabilir. ABD en çok otomotiv dışı sermaye malları, endüstriyel malzeme
ve malzemeler, seyahat hizmetleri, gıda ve otomotiv dışındaki tüketim malları otomotiv
taşıtları, parçaları ve motorları diğer mal ve hizmetleri ihraç etmiştir. İthal ettiği ürünler ise sırasıyla; otomotiv dışı sermaye malları, gıda ve otomotiv dışındaki tüketim malları,
endüstriyel malzeme ve malzemeler, otomotiv taşıtları, parçaları ve motorları, yiyecekler,
besinler ve içecekler, diğer mal ve hizmetler şeklinde gerçekleştirmiştir (CENSUS, 2018b).

ÜLKELERİN LOJİSTİK ALTYAPISI

Birleşik Krallık ve ABD’nin Lojistik Altyapısı
Lojistik Performans Endeksi (LPI), ülkelerin ticaret lojistiğindeki performanslarında
karşılaştıkları zorlukları ve fırsatları ve performanslarını iyileştirmek için neler yapabileceklerini belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla oluşturulan etkileşimli bir kıyaslama
aracıdır.  LPI 2018, 160 ülke arasında karşılaştırmaya izin vermekle birlikte araştırmalar
sektördeki paydaşlar arasında yapılan ankete dayalı görüşmeler yoluyla yapılmaktadır.
Elde edilen veriler hem niteliksel hem de niceliksel sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Bu
çalışmalar hem ulusal hem de uluslararası ticarette paydaşlara lojistik performanslar
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açısından yol gösterici olmaktadır (The World Bank, 2018g). Dünya Bankası’nın Lojistik
Performans Endeksi (LPI) ülkeleri altı gösterge aracılığıyla analiz etmektedir. Bunlar(The
World Bank, 2018h):
•

Gümrük ve sınır yönetimi açıklığının etkinliği.

•

Lojistik hizmetlerin yeterliliği ve kalitesi.

•
•
•
•

Ticaret ve ulaşımla ilgili altyapının kalitesi.

Rekabetçi fiyatlı uluslararası gönderilerin düzenlenmesi kolaylığı.
Gönderileri takip etme ve takip etme yeteneği.

Gönderilerin planlanan veya beklenen teslim süresi içerisinde alıcılara ulaşma sıklığı.

Sonuç olarak LPI bileşenlerini iki gruptasınıflandırılabilir: Tedarik zincirinin ana
girdileri; gümrük, altyapı ve hizmetler(politikalar ve düzenlemeler için Alanlar). Tedarik
zinciri performans çıktıları; zamanlama, uluslararası gönderiler, takip ve izleme şeklinde sıralanabilir (The World Bank, 2018h)

Birleşik Krallık 2007 yılından itibaren LPI’de ilk ona girmişken ABD bu verilere göre
inişli çıkışlı bir performans göstermiştir. ABD’nin lojistik performansının Birleşik Krallık’a
göre düşük olması; “Uluslararası taşımacılık ve gümrük skorlarının Birleşik Krallık’a
göre daha kötü olmasıyla açıklanabilir.” ABD ile Birleşik Krallık, LPI’deki faktörlerin performans özellikleri açısından en çok “altyapı ile yük izleme ve takip” alanlarında benzerlik gösterdiği gözlemlenmektedir. Her iki ülkeninde; yani ABD ve Birleşik Krallık’ın
“uluslararası taşımacılık ve gümrük” alanlarında daha çok gelişim göstermeleri onların
LPI’de daha iyi seviyelere geleceğini işaret edebilir. ABD’nin lojistik performansının dünya
sıralamasında ilk 15 içerisinde olduğu gözlemlenmektedir. Çekirdek yeteneği açısından
değerlendirildiğinde LPI içerisinde en iyi olduğu faktörler; zamanlama, yük izleme ve
takip ile altyapı diyebiliriz. Ancak en istakrarlı olduğu faktör ise hem skor hem de sıralama
olarak altyapıdır. ABD’nin LPI içindeki çekirdek yeteneğine “altyapı” diyebiriz. Birleşik
Krallık ve ABD’nin komşularının LPI indeksileri incelendiğinde 2018 verilerine göre 20.
sırada Kanada’nın olduğunu görmekteyiz. Kanada, ABD’ye benzer performans ölçütleri
sergilemekle beraber 2018 yılında önceki yıllara göre daha kötü performans sergilemiştir.
Birleşik Krallık’ın kara yomşularıyla bir sınırı olmamasına rağmen en yakın komşuları
olan Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, Belçika, Avusturya, Danimarka ve Finlandiya yıllar
itibariyle iyi performans göstermişlerdir. Altyapı incelemelerininde içinde bulunduğu LPI
2018 yılı verilerine göre Birleşik Krallık ; “Yük Takibi ve İzleme ile Zamanında Teslim”
faktörlerinde iyi bir performans sergilemiştir. Bu faktörlere göre lojistik performansta
Birleşik Krallık’ın çekirdek yeteneği “zamanında teslimdir” diyebiliriz (The World Bank,
2018ı).

ÜLKELERİN ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ

Birleşik Krallık ve ABD’nin Ulaştırma Sistemleri
Birleşik Krallık’ın ulaştırma modlarına göre toplam yol uzunlukları; otoyolların
uzunluğu 2016 yılı sonunda 3.764 km, ana ve ulusal yolların toplam uzunluğu 2016 yılı
sonunda 49.110 km, ikincil ve bölgesel yolların uzunluğu ise 2016 sonunda 33.191 km ve
diğer yollar ise 336.224 kmdir. Demiryolu taşımacılığında kullanılabilir toplam demir yolu
uzunluğu 2016 yılı sonunda 16.253 kmdir. İç suyolu taşımacılığında kullanılabilir tuplam
km cinsinden uzunluk 2016 yılı sonunda 1.050 kmdir. Petrol boru hattı taşımacılığında
kullanılan toplam mesafe ise 2016 yılı sonunda 4.446 kmdir. Yüksek hızlı tren hattı uzunluğu 2016 yılı sonunda ise 113 km olarak sistemde işlev görmektedir (European Commission, 2018a).
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ABD; yaklaşık 4,2 milyon mil karayolu ve otoyolu, 19.000’den fazla kamu ve özel kullanım için havalimanı, 600.000’den fazla otoyol köprüsü, yaklaşık 138.000 mil yük ve yolcu
demiryolları ağı, 25.000 kilometrelik gemilerin kullanabileceği suyolu ve yaklaşık 2,7 milyon mil petrol ve gaz boru hattı ile ABD vatandaşlarının işlerini kıtada ve dünyanın geri
kalanıyla birleştiren önemli alt yapısına sahiptir. ABD’deki ulaşım varlıklarının tahmini
değeri yaklaşık 7,7 trilyon dolar civarındadır. Kamu taşımacılığı bu varlığın içinde; toplam karayolu varlığının yüzde 54,7’sine, çoğunlukla otoyol ve caddelere, aynı zamanda
halka açık toplu ulaşım tesislerine, havalimanlarına ve çok sayıda limana, iç liman ve terminallere ve su taşımacılığı ile ilgili diğer tesislere sahiptir. Özel şirketler ise bu varlıkların
(demiryolları, boru hatları, kamyonlar, uçaklar ve gemiler dahil olmak üzere ulaşım varlıklarının) yüzde 25,1’ine sahiptir. Kişisel motorlu araçlar kalan yüzde 20,2’dir (Bureau of
Transportation Statistics, 2018a).

ÜLKELERİN İHRACAT POTANSİYELİ VE REKABET GÜCÜ
Birleşik Krallık’ın İhracat Potansiteli ve Rekabet Gücü

İngiltere - dağıtım ve satış kanalları, ülkedeki dağıtım ağını, dağıtım
mekanizmalarının güvenilirliği ve durumunu, büyük dağıtım merkezlerini, limanlar dahil
olmak üzere, ürünlerin nihai varış noktasına bu dağıtım kanallarıyla nasıl ulaştığını ifade
eder. İngiltere, yabancı üreticilerin tümüyle sahip olduğu iştiraklerden kendi hesaplarında
alıp satılan bağımsız ticaret şirketlerine kadar geniş bir yelpazede gelişmiş satış ve dağıtım
kanallarına sahiptir. Bu iki uç arasında, tedarikçileri ile sözleşme ilişkileri olan bağımsız
satıcılar, satış acenteleri ve stok dağıtıcıları bulunmaktadır. Uygun bir pazarlama organizasyonunun seçimi büyük ölçüde ilgili malların ve hizmetlerin doğasına bağlıdır. Ayrıca,
artan uluslararası e-ticaret, yerel icra ve teslim / dönüş hizmetlerinin büyümesine katkıda
bulunmuştur (Export.gov, 2018a).

İngiltere'de 4000'den fazla ekspres teslimat şirketi hizmet farklılaşması anlayışına
göre hizmet verilmektedirler. Ekspres taşıyıcılar, öncelikli olarak B2B (firmadan firmaya)
müşterileri için birinci sınıf, zamana duyarlı hizmetler sunmaktalar. Sektörün önde gelen
oyuncuları (dört küresel oyuncu) DHL, FedEx, TNT ve UPS’dir. Ekspres teslimat şirketleri,
ürünler için gereken kesin gümrük formlarını hazırlar. Ürünler İngiltere’ye girdiğinde,
gümrük beyannamesi, maliyet, sigorta ve navlun bedelinde belirtilen değere vergi (varsa)
eklenir. Daha sonra % 20’lik Katma Değer Vergisi eklenir (Export.gov, 2018b).

Amerika Birleşik Devletlerinin İhracat Potansiteli ve Rekabet Gücü

Amerika Birleşik Devletleri’nde lojistik ve ulaştırma sektörü oldukça rekabetçidir. Bu
sektöre yatırım yapan çok uluslu firmalar, dünyanın en büyük tüketici pazarına mal akışını
daha iyi bir şekilde kolaylaştırmak için kendilerini konumlandırmaktadır. Bu sektördeki
uluslararası ve yerli şirketler, yüksek vasıflı iş gücünden ve nispeten düşük maliyetlerden faydalanmaktadır. ABD lojistik ve ulaştırma sektöründe 2016 yılında 1.4 trilyon dolar
(ABD GSYİH’sının yüzde 7,5’i) harcama yapılmıştır. Analistler, ABD ekonomisindeki lojistik endüstrisine yönelik yatırımların büyüme ile ilişkili olmasını bekliyor. Amerika’nın son
derece iyi entegre tedarik zinciri ağı, hava ve ekspres teslimat hizmetleri, demiryolu yük
taşımacılığı, deniz taşımacılığı ve kamyon taşımacılığı da dahil olmak üzere çoklu ulaşım
modlarıyla üreticiler ve tüketicileri birbirine bağlamaktadır. Müşterilere verimli hizmet
vermek için, çok uluslu ve yerli firmalar tedarik zinciri ağ segmenti üzerinden üretim noktasından son kullanıcıya koordineli bir şekilde mal hareketini sağlamak için özel lojistik ve
nakliye çözümleri üretirler (SELECTUSA, 2018a).
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LPI
SIRA

LPI 2007

LPI 2010

LPI 2012

LPI 2014

LPI 2016

LPI 2018

1

Singapur

Almanya

Singapur

Almanya

Almanya

Almanya

İsveç

Belçika

2

Hollanda

Singapur

Hong Kong

Hollanda

Lüksemburg

4

İsveç

Hollanda

Almanya

İngiltere

Hollanda

Avusturya

İsveç

Belçika

Hollanda

İngiltere

Danimarka

ABD

Finlandiya

3

Almanya

İsveç

5

Avusturya

Lüksemburg

7

İsviçre

Japonya

6

Japonya

Finlandiya

Belçika

Hollanda

Singapur

Belçika

Norveç

Avusturya

ABD

Hong Kong

İsviçre

Danimarka

8

Hong Kong

İngiltere

Japonya

Lüksemburg

10

Kanada

Norveç

İngiltere

Japonya

9

İngiltere

DİĞER

ABD-14.

Belçika

ABD

ABD-15.

Singapur

Tablo 2. Ülkelerin LPI Verileri

İsveç

Japonya

Singapur
İngiltere
ABD-14.

Kaynak: Dünya Bankası (The World Bank, 23.10.2018) (The World Bank, 2018i).

Tablo 2. ile 3. birlikte değerlendirildiğinde, 2007 yılından itibaren LPI’de ülkelerin sıralaması ve ABD ile Birleşik Krallık’ın ihracatındaki artışlar veya azalışlar gözlemlenebilmektedir. Bu iki tablo değerlendirildiğinde Birleşik Krallık’ın ihracatının oransal olarak
arttığı yıllarda LPI indeksi sıralamasında yükselişler kayıt ettiği gözlemlenebilmektedir.  
Ülke 2007 2008

ABD
BK

2,52

5,16

3,60

1,85

2009

2010

2011 2012 2013 2014 2015

2016

-11,53

6,63

6,93

0,48

-13,98 10,85

7,24

0,24

-0,19

-2,00 -2,34

3,15

2,79

-2,04 - 1,42
-4,73

Tablo 3. LPI Yıllarına Göre Yıllara Göre İhracat Artış Aranları %
Kaynak: The World Bank, 2018 (The World Bank, 2018j).

2012 yılındaki ihracat daralmasına baktığımızda ise % 2’lik bir azalışla beraber LPI’de
8. sıradan 10. sıraya gerilediği gözlemlenebilmektedir. Birleşik Krallık örneği için ihracatın oransal olarak artması LPI’de Birleşik Krallık’ın yükselmesine etki etmektedir, diyebiliriz. Bu ilişki doğru orantı ile açıklanabilir. Aynı durum büyük ölçüde ABD içinde geçerlidir.

Birleşik Krallık ve ABD’deki Ulaştırma Koridorları

North Sea Mediterranean Corridor; AB tarafından yapılan Kuzey Denizi-Akdeniz Koridoru, kuzeydeki İskoç başkenti Edinburgh’dan, güneyde Marsilya ve Fos-sur-Mer’nin
Fransız limanlarına kadar uzanır. İrlanda/İngiltere’yi, Belçika, Lüksemburg, Hollanda ve
Almanya’ya bağlayarak bu coğrafya içersinde ticareti kolaylaştırır. Koridor tamamlandığında Kuzey Denizi limanlarını büyük Avrupa nehir havzalarıyla (Maas, Ren, Scheldt, Seine, Saone ve Rhone) ve Fransa’nın Fos-sur-Mer ve Marsilya limanlarıyla bağlayarak çok
modlu ulaştırma imkânı sunacaktır. Tamamlanan bağlantılarla birlikte trafikte önemli bir
büyüme görülmüş, hava ve karayolu taşımacılığından raylı tren taşımacılığıyla güçlü bir
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modlararası birleşme gerçekleşmeye devam etmektedir (European Commissions, 2018b).
Bu koridor toplamda 3.047 km uzunluğunda olup AB içinde 30.000’den fazla trene hizmet
vermektedir. 20 milyon tondan fazla yük taşımacılığı yapılabilmekle beraber umut verici
bir projedir (European Commissions, 2018c) .

NAFTA Kuzey Amerika kara ulaşımının en büyük iki kara geçitini birbirine bağlar. Bu
geçitler, Detroit ile Michigan arası ve Laredo ile Teksas arasındaki geçitlerdir. Bu koridor
NAFTA ticareti kapsamında yapılan ticaretin % 65’ini karşılamakla beraber bu koridor
karayolu ulaşım modunda daha etkindir. Quebec-Chicago ve Boston-Washington koridorları Kuzey Amerika taşımacılık faaliyetlerinin çekirdek bölgeleri olarak ifade edilmektedir.
NAFTA ve CUSTA (North American Free Trade Agreement-NAFTA ve Canada-USA Trade
Agreement-CUSTA)’ya göre Kuzey Amerika ulaştırma koridorları;
•
•
•

Toronto-Windsor-Detroit-Chicago-Laredo- Windsor-Sarnia-Winnipeg
Vancouver-Seattle-Los Angeles-San Diego-Tijuana
Montreal-New York-Boston-Washington

NAFTA’nın kurulmasıyla (1994) birlikte ABD’li ve Kanada’lı operatörler ABD içindeki
demiryolu hatlarını satın alarak geniş bir uluslararası demiryolu hattı kurdular.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Yük Hareketleri

ABD’de yük hareketliliği genel itibariyle kamyonlarla taşınmakta; ancak uzun mesafelerde ise demiryolu ve suyolu taşımacılığı daha etkindir. Demiryolları ile kömür taşımacılığı çoğunlukla yapılmakla birlikte iç suyolları ağıyla da bu hacimli yükler tüketim
destinasyonlarına kadar taşınmaktadır. Kargo taşımacılığında ise farklı taşımacılık kombinasyonları kullanılmaktadır. Demiryolu taşımacılığı intermodal yük taşımacılığında klasik
formlar olan açık römork yükleri ve kapalı konteyner yüklerini ABD boyunca yaygın bir
şekilde taşımaktadır. Bü yükser ise en çok Pasifik Kıyı limanları ve Chicago, Güney Kaliforniya ve Teksas ile Chicago ve New York arasında gerçekleştirmektedir. Birleşik Devletlerdeki uzun mesafeli yük kamyonu trafiği, nüfus merkezlerini, limanları, sınır geçişlerini ve
diğer büyük etkinlik merkezlerini birbirine bağlayan ana yollara yoğunlaşmıştır (Bureau
of Transportation Statistics, 2018b).

2015 yılında ABD nakliye sistemi günlük ortalama 52,5 milyar dolardan fazla değerde
yaklaşık 49.3 milyon ton yük taşımıştır. Ayrıca tonajın, 2015 ile 2045 yılları arasında yılda
yaklaşık yüzde 1,4 oranında artacağı tahmin edilmektedir.  2012 yılında ton başına 1.772
dolar olan ihracat; ton başına 1.941 dolar olan ithalattan ve ton başına 934 dolar olan
yurtiçi sevkiyatlardan daha yüksek gerçekleşmiştir (Bureau of Transportation Statistics,
2018b).
2012

Yıllar

Toplam

Karayolu

Trenyolu
Suyolu

Hava; Hava
ve Karayolu

Toplam

16.896
10.092
1.616
884
10

İç Hat

14.901
9.899

1.481
502
2

2015

İhracat
864
105
53

68
4

İthalat

1.130
89

82

313
4

Toplam

17.978
10.776
1.602
884
10

İç Hat

15.983

10.568
1.459
544
2

İhracat

İthalat

108

100

920
55

95
4

1.075
89

246
5
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Çoklu
Taşımacılık

Boru Hattı

Diğer &
Bilinmeyen

1.311

2.942
41

309

596

406

1.346

37

1

3

33

2.672

37

233

3.326

324

615

407

29

1

3

3.056

43

Tablo 5. Nakliye Moduna Göre Gönderi Ağırlığı: 2012, 2015 (Milyon Ton)

226

Kaynak: BTS: 2017 (Bureau of Transportation Statistics, 2018b).

Tablo 5. İncelendiğinde karayolu taşımacılığı ile daha fazla yük taşındığı gözlemlenmektedir. Bu tabloda 2012 yılından 2015 yılına kadar ulaştırma modlarına göre yük ağırlıkları değerlendirildiğinde ise toplamda artış meydana gelmiştir. Bu artışın itici gücü ise
karayolu ile boru hattı taşımacılığıdır, diyebiliriz.

ABD’deki ticaret geçitlerinin en iyisi 202,6 milyar dolarla (suyolu taşımacılığı ağırlıklı)
New York limanı gerçekleştirmiştir. ABD’deki 25 ticaret geçidi uluslararası yük ticaretinin
% 61,5’ini oluşturmuştur. New York’tan sonra  Los Angeles, Laredo, John F. Kennedy International Airport, Long Beach’i en iyi ticaret geçitleri olarak sıralayabiliriz.  ABD’nin en çok
mal ticaret yaptığı ülkeleri; Çin, Kanada, Meksika, Japonya, Almanya, Güney Kore, Birleşik
Krallık, Fransa, Hindistan, Tayvan, İtalya, İsviçre, Hollanda , Brezilya, İrlanda, Vietnam
, Belçika , Malezya , Singapur, Hong Kong, Tayland, İsrail, Suudi Arabistan, Avustralya,
Kolombiya olarak sıralayabiliriz (Bureau of Transportation Statistics, 2018b).

ÜLKELERİN LOJİSTİK EĞİTİMİ VE İNSAN KAYNAKLARI PROFİLİ
Birleşik Krallık ve ABD’nin Lojistik Eğitimi ve İnsan Kaynakları Profili

US NEWS’in “En İyi Global Üniversiteler” sıralamasına göre, 75 ülkeden 1372 üniversitenin
yer aldığı sıralamada en fazla sayıda üniversite bulunduran ülkeler ABD ve Birleşik Krallık’tır.
US NEWS sıralamasına göre her iki ülkenin değerlerini beraber incelediğimizde (USNEWS, 2018a; USNEWS, 2018b ; USNEWS, 2018c);
Birleşik Krallık ilk 10’a 2 üniversite; ABD ise 8 üniversite,

Birleşik Krallık ilk 20’ye 3 üniversite; ABD ise 16 üniversite,
Birleşik Krallık ilk 50’ye 6 üniversite; ABD ise 30 üniversite,

Birleşik Krallık ilk 100’e 12 üniversite; ABD ise 46 üniversite,

Toplamda, Birleşik Krallık 80; ABD ise 242 üniversite ile bu sıralamaya girebilmiştir.

Birleşik Krallık’ın US NEWS’teki bazı üniversiteleri; University of Oxford, University of
Cambridge, Imperial College London, University College London, King’s College London,
University of Manchester, University of Bristol, London School of Hygiene & Tropical Medicine, University of Southampton’dur. Bu üniversitelerin içinde; Imperial College London,
University of Manchester, University of Bristol ve University of Southampton’da lojistik
eğitimi verilmektedir. ABD’de lojistik eğitimi veren  ve US NEWS’e giren üniversiteleri; Michigan State University, Massachusetts Institute of Technology, Arizona State University,
Ohio State University, Pennsylvania State University, Rutgers, the State University of New
Jersey, University of Michigan, Stanford University, Carnegie Mellon University, University
of Tennessee, Purdue University ve Northwestern University olarak verebiliriz.
İngiltere lojistik endüstrisi, ulusal ekonomiye önemli bir katkı sağlamakla birlikte
yılda yaklaşık 110 milyar dolar üretim sağlayıp 2 milyondan fazla kişiye istihdam sağlamaktadır (GOV.UK, 2018a) .
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ABD’de ulaştırma ve depolama sektörü ve ilgili endüstrilerde (otobüs sürmekten üretim otomobili üretimine, liman ve demiryolları inşa etmeye ve bakımını yapmaya kadar)
çeşitli rollerde 13 milyondan fazla insan istihdam edilmiktedir. (Bureau of Transportation
Statistics, 2018c).

SWOT ANALİZİ

Birleşik Krallık ve ABD’nin Lojistik Sektörü Açısından SWOT Analizi
Birleşik Krallık’ın ve ABD’nin benzer güçlü yönleri arasında genel altyapısı, yetişmiş
ve donanımlı işgücü, enerji üreticisi, eğitim-öğretim, bilgi teknolojileri kullanımı olması
yer almaktadır. Aynı zamanda, Birleşik Krallık’ın taşımacılık altyapısı, nüfus, deniz turizmi (kruvaziyer) ve Global Fortune 500’e 20 şirketinin girmesi de diğer güçlü yönleri
olarak saptanmıştır. Bununla birlikte, ABD’nin diğer güçlü yönleri, esnek yenilikçi, Global
Fortune 500’e 123 şirketinin girmesi, büyük bir pazara sahip olması, taşımacılık ürünleri
üretmesi (uçak) ve doları ticarette kullanmasıdır. Birleşik Krallık’ın zayıf yönleri, karayolları bağlantısının olmaması, mal ticaretinin açık vermesi, petrol ithalatı ve Londra’nın
mülk açısından pahalı olmasıdır. ABD’nin zayıf yönlerine bakıldığında ise büyük pazarlara
uzak, dış ticaret açığı, petrol ithalatçısı, coğrafi büyüklük olduğu tespit edilmiştir.

Birleşik Krallık’ın fırsatları, dış politikada küresel vizyon, finans ve ticaret merkezi,
pazara giriş kolaylığı, Avrupa’nın en büyük 3. Ekonomisi olması ve ulaştırma koridorlarıdır. Bununla birlikte, tehditleri ise AB ile ilişkiler, enerji ithalatçısı olması ve Çin ekonomisidir. Buna karşılık, ABD’nin fırsatları dünyanın en teknolojik ekonomik altyapısına
sahip olması, dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinden olması, pazara giriş kolaylığıdır.
ABD’nin tehditi ise Çin ekonomisidir.

SONUÇ

İşletmeler uluslararası ticaret yaparak, ülkelerinden daha uzak pazarlara sınır ötesi
ticari operasyonlar yaparak karlılığını arttırmak ve daha uzun ömürlü bir işletme olmak
istekleri için faaliyette bulunmakla birlikte bazı kurumlar sosyal yardımlarla bu süreci
ilerletmektedir. Uluslararası ticaret ülkelerin farklı ticari politikalarından dolayı karmaşık
ve sorunsal bir yapıda gerçekleşmektedir. Çünkü ticareti yapılacak mal ve hizmetlerin
gümrük süreçleri bir çok ülkeye göre farklılık göstermekte, depolamanın, taşımanın
ve diğer lojistik faaliyetlerin etkileri işletmeler için bazı zorlukları da beraberinde
getirmektedir. Bu çalışmada, Birleşik Krallık ve ABD’nin dünyanın en güçlü altyapılarına
sahip olmalarından kaynaklı avantajları olduğu gözlemlenmiştir.

Uluslararası ticarette taşımacılık ve ulaştırma sistemleri hayli büyük öneme sahiptir. Adı geçen bu ülkelerin bulundukları coğrafya ve demografik verileri incelendiğinde;
ABD’nin dünya üzerindeki konumu itibariyle mal üreten Asya ve Avrupa ülkelerinden
hayli uzak olduğu gözlemine ulaşılmıştır. Bu mesafenin hem işletmeler hem ülkeler için
getirdiği sorunları aşmak üzere belli başlı çalışmaların yapıldığı gözlenmiş olup ABD’nin
dünyanın en büyük deniz limanları ile ulaştırma modlarını çok iyi bir şekilde entegresi bir
çok maliyet kaleminde paydaşlara fayda sağlamıştır. Birleşik Krallık ise, Avrupa ülkeleri
ile ticaretinin neredeyse yarısını gerçekleştirmektedir. Hem denizyolu taşımacılığı hem
de demiryolu taşımacılığı bu ülkeyi Avrupa’ya çok iyi bir şekilde entegre etmiş olmasına
rağmen AB’den ayrılmak istemesi yakın gelecekte bazı ticari sorunlarında yaşanmasına
neden olacaktır. Her iki ülkenin’de bulunduğu coğrafyalarda sınır komşuları ve kısa mesafeli deniz bağlantılı komşuları ile ticari ilişkilerini kolaylaştıran ulaştırma koridorları
(NAFTA ve TEN-T) mevcuttur. Bu koridorlarla komşuları ile yaptıkları ticaretlerin büyük
kısmı gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca, Birleşik Krallık ve ABD’de nufüsun dengeli bir şekilde büyümesi sektörlerin
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işgücü ihtiyacını iç dinamiklerle karşılayabileceğini ortaya koyamaktadır.

US NEWS’in yayınladığı dünyaynın en iyi üniversiteleri listesinde Birleşik Krallık’ın 80
üniversitesi ve ABD’nin ise 242 üniversitesi bulunmaktdır. Sıralamaya giren üniversitelerinin belirli bir miktarında lojistik eğitimi verilmekle beraber her iki ülkedeki STK’larda
üniversitelerle işbirliğine giderek Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi eğitimleri de verilmektedir.

Her iki ülkenin 2018 yılı Lojistik Performans İndeksi verilerine göre incelediğimizde
benzer skorlarda düşük veya yüksek puanlar aldıkları gözlemlenmiştir. LPİ’deki alt boyutlara bakıldığında Gümrük ve Uluslararası Taşımacılık faktörlerinde düşük puanlar aldıkları
gözlenmiştir. Coğrafi olarak her iki ülkeninde kara sınırlarının karayolu taşımacılığına
engel olması ve ticaret ortaklarıyla hayli uzak mesafelerde bulunması anılan faktörlerde
düşük skorlar almasının nedeni olarak söyelenebilir. İngiltere’nin karayolu taşımacılığını
Manş Tüneli ile intermodal taşımacılıkla bir nebze dahi olsa kolaylaştırsa da bu durumun
daha da iyileştirilmesi LPİ’de olumlu yansıyacaktır.
Çalışmada belirli başlıklar altında Birleşik Krallık ve ABD’nin Lojistik Performanslarını
etkileyen bazı uygarlık düzeyini de ifade eden faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu
inceleme yapılırken ülkelerin coğrafi, demografik, ekonomik, lojistik özelliklerini içine
alan geniş bir araştırma yapılmıştır. Yapılan bu çalışmada LPI genel sıralama ve puanlamayı oluşturan; gümrükleme işlemleri, altyapı, uluslararası taşımacılık, lojistik hizmet
kalitesi, takip edilebilirlik ve zamanında teslim bileşenlerinin daha detaylı incelenmesi
LPI sıralamasını etkileyen temel nedenlerin orataya konmasında daha ayrıntılı ve doğru
sonuçlar sağlayabilir.
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İnsan topluluklarının özgür iradeleri ve idealleriyle kurulan devlet, kendisinin varoluş nedeni olan toplulukları dış tehlikelere karşı korumayı bir vazife addederken bazen
elinde tuttuğu gücü kendisini oluşturanlara karşı gerek orantılı ve gerek orantısız şekilde
kullanabilmektedir. Devlet, otoriter bir yapıya sahiptir ve tarihin neredeyse her devrinde
kutsal bir anlam kazanarak kendisini kuranlardan ve yaşatanlardan daha büyük bir kıymete sahip olmuştur. Bu yönüyle devlet “kendi yapar, kendi tapar” anlayışının başka bir
tezahürü olmuştur. Bu anlayış tarihin pek çok devrinde egemen olduğu için devlet kutsallaşmış veya kutsallaştırılmış ve bunun sonucunda birey devlet içindir anlayışı gelişmiştir.
Bireyin ikinci plana atıldığı bu yaklaşım, zaman içerisinde dini, siyasi, mali ve askeri anlayışın değişmesi ile değişime uğramıştır. Kutsal sayılan yönetici veya devletin eleştirilmesinin hatta bireyin bunların üstünde tutulmasının gerektiğini savunan düşünceler yavaş
yavaş da olsa eyleme dönüşmüştür. Bu süreçte ön plana çıkan beklentiler, bireyin daha
özgür bırakılması ve devletin bireyin ihtiyacını karşılama görevini üstlenmesi şeklinde
ifade bulurken, devletin ve yöneticilerinin meşruiyeti de ancak bunları sağladığı oranda
kabul görmeye başlamıştır.
Modern anlayışla kabul edilen ve ön plana çıkan bireyin özgürlüğü kavramı zaman
içerisinde devletle birey arasında hakların tespiti sorununu yaratmıştır.

Özgür bir birey hangi haklara sahip olmalıdır? Hakların tespiti zamana, elde edilip
kullanılması ise “devlet benim” diyen yöneticilerle devleti kuran halkın mücadele gücüne
bağlı olarak değişebilmektedir. Bahsedilen bu sürecin Osmanlı devletindeki gelişimi de
farklılıklar göstermiştir. Her şeyden önce Osmanlı devleti bünyesinde dini ve etnik anlamda pek çok unsur bir arada yaşamıştır. Osmanlı egemenliği altında yaşayan ve İslam
inancına sahip olan topluluklar “millet” anlayışı içerisinde bir arada tutulabilirken, Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçi fikirler sonrasında çok uluslu her siyasi oluşum gibi Osmanlı devleti yöneticileri de farklılıkları bir arada tutabilmek için yeni değerlendirmeler
yapmayı kaçınılmaz görmüştür. Osmanlı Devleti tarihinde Meşrutiyet diye tanımlanan ve
1876 ile 1908 yıllarında olmak üzere iki kez uygulanma fırsatı bulan denetimli mutlakıyet
yönetimi, dış ve iç baskıların görüntüde şekil değiştirerek “arzuya” dönüşmüş halidir. Bu
dönemde iş başında olan Osmanlı yöneticilerinin amacı, yönettikleri devletin iç huzurunu
özgürlükler sayesinde sağlayarak içeride sağlanan esenliğin verdiği enerji ile dış sorunların çözümüne odaklanmaktır.
Özgürlük mücadelelerinde toplumdan topluma ve zaman bakımından farklılıklar
olduğu gibi tepkiyi gösterme biçimi açısından da değişiklikler gözlenebilmektedir.

Avrupa’da zenginleşen burjuva sınıfı siyasal haklar talep ederken, sermaye yoksunu
Osmanlı toplumunda böyle bir sınıfın ortaya çıkmaması (Ahmad, 2007: 44; Said Halim
Paşa: Tercüman, 1001 Temel Eser: 9: 60)  ve özgürlük mücadelesi anlamında Avrupa ile
eşzamanlılığın oluşmaması Osmanlı ile Avrupa arasındaki toplumsal farklılığın sadece küçük bir boyutudur.

Osmanlı ile Avrupa arasındaki bu siyasal yoksunluğa ve farklılığa rağmen Osmanlı yönetimi altında bulunan ve genel anlamda din ve dil alanında devletin asli kurucularından
ayrı olan halklardan artık farklı ve güçlü sesler yükselmeye başlamıştır (Kodaman, 1983:
168-174).
Özgürleşmenin bireyin sadece sosyal ve siyasal haklarıyla sınırlı kalmayan ve bütün
ekonomik sınırların kaldırılmasını da gözeten bir anlayışa yöneldiğini de ayrıca görmek
ve belirtmek gerekir (Oran, 1990:22-26).   Ekonomik gücü elinde tutan egemen güçler,
ekonomik cazibe merkezi olarak gördükleri yerlerde çoğu zaman özgürleştirme programıyla köklü değişiklikler yapabilmektedir (Yerasimos, 1986: 11; Cem, 1989: 246).
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Osmanlı toplumu açısından özgürleşme süreci her ne kadar 1808 tarihli Senedi İttifakla başlatılsa da genel kabul 1839 tarihli Tanzimat Fermanı üzerinde yoğunlaşmıştır
(Çavdar, 1995: 21-22; Lewis, 1984: 77, 107-108, 124).  

Her ülkede olduğu gibi Osmanlı Devletinde de bireyi ön plana çıkaran, bireyin isteklerine önem veren hareketler özgürleşme olarak görülmüş ve yine birçok ülkede olduğu
gibi burada da ayrılıkçı hareketler statüsünde değerlendirilebilmiştir. İster özgürleşme,
ister demokratikleşme isterse ayrılıkçı hareketler densin,  talepler I. ve II. Meşrutiyet döneminde hız kazanmış ve Batılı devletlerin isteyip destekledikleri bu süreç tavan yaparken Osmanlı Devletini ömrünü tüketme noktasına getirmiştir. Başka bir söyleyişle, siyasal
zenginlik Osmanlı Devleti açısından çöküşün, “Anasır-ı Osmaniye” adına ise dağılmanın
ifadesi olmuştur. Modern anlamda bir millet yapısı oluşturulamayan Osmanlı toplumunda
devlet zafiyete uğradıkça Batılı devletleri de arkasına alan gayrimüslim unsurlar bütünsel
yapıdan kopmuştur. Osmanlı Devletinin siyasal varlığının sona yaklaşmasını hızlandıran
bu dönem aynı zamanda bir siyasal kültür oluşturmuş ve Osmanlı Devletinin yıkılmasından sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletinde anayasal ve parlamenter bir sistemin
egemen kılınmasını isteyen kuşakların oluşumuna katkı sağlamıştır.

Modern devlet anlayışında savunulan ve artması talep edilen STK’ (Sivil Toplum Kuruluşları ) lar I. ve özellikle II. Meşrutiyet sonrasında kendisini önemli ölçüde hissettirmiş
basın veeğitimin şekillenmesinde rol oynamıştır.

II. Meşrutiyet’in ilanı geleneksel Osmanlı yönetim anlayışında önemli değişikliklere yol açmıştır. Bu değişiklikler esasen bütünlüğü sağlamlaştırma ve sürdürme adına
meşrutiyet savunucularının zaten arzusudur. Hatta denilebilir ki, amaca ulaşmanın ilk
adımı olarak meşrutiyet ilan edildiği zaman bu başarı 101 pare top atışıyla ilan edilmiş
ve çeşitli kutlamalar yapılmıştır. Oysa 101 top atışıyla ilan edilen Meşrutiyet’in Osmanlı
ülkesinin 101 yerleşim yerinde hükmünün geçtiğini söylemek dahi tartışılacak bir konu
olmuştur. Meşrutiyet’in kesin olarak tartışılmayacak bir yanı vardır ki, o da; beklenen birliğin aksine “çatışmanın ve ayrılığın” (Tunaya, 1981: 273)arttığı bir dönem olduğudur.  
Tunaya’nın; “…Meşrutiyetin siyasal yaşamına etkin olan bir dernek türü de ayrılıkçı cemiyetlerdir. Anadolu’yu çevreleyen bölgelerde, Rumeli’de, Doğu illerinde ve Arap ülkelerinde görünürde edebiyat veya sosyal yardım amaçlı, aslında tamamen siyasal cemiyetler
koşulların baskısı altında ortaya çıkmışlardır. Bunların öteki cemiyetlerden farkı yalnızca
milliyetçi olmaları değil fakat doğrudan doğruya özerklik ve bağımsızlık amaçlı ve eylemci
olmalarıdır…” (Tunaya, 1998:14) sözü yukarıdaki çıkarımın alt yapısını oluşturmaktadır.1

1. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Merkezi Yapıyı Güçlendirilme Girişimi

II. Meşrutiyet’in ilanını gerçekleştiren İttihat ve Terakki hem kendisine hem de Meşrutiyet yönetimine karşı oluşabilecek muhalefeti engelleme amacına yönelmiştir. İttihat
ve Terakki’nin bu amaca varma adına uyguladığı politika ise merkezi yönetimi güçlendirmeye yönelik olmuştur. İttihat ve Terakki yöneticilerinin hesaplarına göre, merkezi otoritenin güçlendirilmesi siyasal yaşamda kendi konumlarını sağlamlaştırırken, ileride ele
almayı düşündükleri yenilikler konusunda da ellerini kuvvetlendirip, yollarını açacaktır.  

Meşrutiyet’in ilanından önce şikâyet edilen ve hatta tepkisel olarak insanların bir
araya gelmelerinde rol oynayan istismarlar, Meşrutiyet’in ilanından sonra da çoğu zaman
özgürlük tanımı içerisinde ve fazlasıyla sürdürülebilmiştir. Bu artışta hiç şüphesiz af yasalarıyla (Ceride-i Adliye, C.2, S.22-23-24, 1340, s.796) hapishanelerin boşaltılması önemli
rol oynamıştır. Her geçen gün karışıklığın artması 1890 tarihli “Serseri ve Mazanne-i su

1

Rumların bu tür örgütlenmeleri daha sonraki zamanlarda da devam etmiştir. Ali Güler,
Yakın Tarihimizde Pontus Meselesi ve Rum-Yunan Terör Örgütleri, Ankara, 1995.
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Nizamnamesi”2ni etkisizleştirmiş ve basının da konuya temas etmesi (İkdam, No: 5173,
18 Ekim 1908, s.3) hükümeti yeni bir Serseri Nizamnamesi hazırlamaya teşvik etmiştir.

Zaptiye Nezareti mevcut Serseri Nizamnamesi’nin var olan 10 maddesine 3 madde
daha ekleterek asayişi sağlayabileceğini düşünmüş ve yeni düzenleme yoğun itirazlara
rağmen Şura-yı Devlet tarafından Kanun-ı Esasi’nin 36. maddesi gereğince Meclis açıldıktan sonra onaylanması kaydıyla kabul edilmiştir (Olgun, 2008: 248).

Bu kanunun bir an önce çıkarılması gerekliliğine Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa’nın
mecliste okunan: “…Şu sırada Dersaadette tahaddüs etmekte olan vukuatı zabıta,   (Karabekir, 1995:334–337) her ne kadar Evrakı Havadisin ve bazı eşhasın izam eyledikleri
derecede değilse de Payitahtı Saltanatı Seniyede emnü inzibatın kemali derece takririyle
ani vukuatın bile ademi hudusu hasbelvazife Hükümetçe bittabi arzu edileceğinden ve
vukuatı mütehaddisenin ekseri ilanı Meşrutiyeti müteakip Dersaadet hapishanesinden
salıverilen ve serseri takımından olan mahkûmin ile müsaadatı vakıadan bilistifade taşranın her tarafında Dersaadete gelen ve miktarı 10 bin raddesine varan serseriler…” (Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi (MMZC), 1982: I. Sene, C.V, s. 684) içerikli takriri önemli bir
açıklama getirmiştir.
Hüseyin Hilmi Paşa’nın sadece İstanbul’daki “serseri” sayısını 10.000 ile belirtmesi
bile olayın vahametini ortaya koymuştur. Sadrazamın gönderdiği bu takrir mebuslar üzerinde gerekli etkiyi yapmış ve konu gündeme alınmıştır. Konunun hızlı bir şekilde ele alınmasına gazeteci Hasan Fehmi’nin öldürülmesi, 31 Mart Vakası’nın gerçekleşmesi (Kutay,
1977: 138–140) ve Hareket Ordusu kumandanı Mahmut Şevket Paşa’nın meclise gönderdiği sert uyarı da etki etmiş hatta yeni maddelerin eklenmesine yol açmıştır.

İttihat ve Terakki’nin çıkarmaya çalıştığı bir dizi kanun yukarıda da ifade edildiği gibi
kendisinin konumunu güçlendirmeye yönelikti (Yıldız, 2001: 79, 82) ve onun için de meclis görüşmelerinde oldukça yoğun eleştirilere uğramıştır. İttihat ve Terakki bu eleştirilere
rağmen yine de istediklerini en azından kanun kapsamında elde etmiştir. İttihat ve Terakki’nin özellikle gayrimüslim mebusların eleştirisine rağmen çıkarmaya muvaffak olduğu
kanunlardan biri de Cemiyetler Kanunu olmuştur. Yoğun tartışmalar sonrasında Cemiyetler Kanunu kabul edilmiştir ancak kanunun uygulanmasında İttihat ve Terakki’nin aynı
başarıya ulaştığını söylemek tarihsel süreç içerisinde pek mümkün değildir.

2. Meclis-i Mebusanda Cemiyetler Kanunu Ele Alınıyor

Meclis-i Mebusanda 20’ye yakın Rum mebus İttihat ve Terakki ile çatışma halinde olmuştur.  Bu Rum mebuslar içerisinde en kavgacı olanı Yorgi Başo Efendi’dir (Kutay, 1975:
755). İttihat ve Terakki’ye karşı diğer partilerle ittifak yapmış olan bu Rum mebuslar, Atina ile de bağlantılarını devam ettirmiş hatta İzmir Mebusu Karolidi Efendi Atina Üniversitesinde öğretim üyeliği görevini sürdürmüştür (Tunaya, 1988: 504–505).

Osmanlı Meclis-i Mebusanının birinci yasama yılında dört Bulgar asıllı mebus3 bulunmakla birlikte mecliste küçük bir Makedonya grubu oluşturulabilmiştir. Balkanlı mebuslar grubunun Arap ve Rum mebuslarca da desteklendiği düşünülürse önemli bir ittifakın
yapıldığı kolayca anlaşılır (Yavuz, 1990: 24). Bu ittifakın istisnası Kiliseler Kanunu görüşmelerinde ortaya çıkan Rum ve Bulgar ayrılığı olmakla birlikte,  Çeteler ve Cemiyetler Kanunu görüşmelerinde ittifak yeniden oluşturulmuştur (Tunaya, 1988: 519).
Osmanlı Meclis-i Mebusanında görev üstlenen mebusların bir özelliği Kanun-ı
Esasi’nin 71. maddesini (Kili, Gözübüyük, 1985: 39) hükümsüz kılarak bölgeleriyle bağlı
kalmaları ve ayrılıkçı örgütlerin üyesi olmalarıdır. Mebusların bu durumu çok uluslu
2

Kendisinden ancak fenalık beklenen kimse. (Devellioğlu,1986: 703)

3

Bu konuda farklı rakamlar söz konusudur. Bkz. (Öztürk, 2005,88).
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Osmanlı parlamentosu içinde etnik “emredici vekâlet”4   (Tunaya, 1988: 520) anlayışını
doğurmuştur. Bu anlayışın doğal bir yansıması olarak denilebilir ki, parlamentodaki gayrimüslim mebuslar “ittihad-ı anasır” yanlısı bir tutum sergilemeye çalışmış olsalar da genel
olarak inandırıcı olamamışlardır. Diğer taraftan İttihad-ı anasır idealini benimsemeyen
gayrimüslim mebusların, iradeleri dışında gelişen sorunları dile getirirken milliyetçi duygulara kapılmaları (Saray, 1999: 33) ve bu duygular sonucunda da düşüncelerini meclis
oturumlarında açıkça söylemeleri “ittihad-ı anasır” idealini her geçen gün biraz daha imkânsızlığa sürüklemiştir  (Tunaya, 1988:520).

1908 yılı itibariyle Osmanlı ülkesinde faaliyet gösteren ve sayıları yaklaşık 110 Bulgar,
80 Rum, 30 Sırp ve 5 Ulah olarak verilen çetelerin varlığı gayrimüslim mebusların parlamento içerisinde diğerlerine karşı bazen alay bazen meydan okumaya varan cesareti nereden aldıklarını açıklar niteliktedir. Nitekim dönemin sadrazamı Hüseyin Hilmi Paşa’nın:
“…Çeteler o kadar çoktur ki birini imha etseniz yerine başkası geliyor. Yani bir sene içinde
20, 30 bazen 80 çete imha edilmiş olduğu halde çetelerin adedini azaltamadık.” (Tunaya,1988: 521)sözleri en yetkili ağızdan Osmanlı Devletinin karşı karşıya kaldığı sorunu
tüm açıklığıyla ortaya koymuştur.

Osmanlı parlamentosunda bulunan gayri Türk mebusların ittihad-ı anasır politikasına karşı takındığı olumsuz tavrın bolca görüldüğü konulardan birisi Cemiyetler Kanunu
olmuştur.

Cemiyetler Kanunu Meclis-i Mebusanın 25 Mart 1909 tarihli 53. birleşiminin 2. oturumunda Edirne Mebusu Talat Bey’in: “İttihat ve Terakki Cemiyeti ile evvel ve ahir teşekkül
eden sair cemiyetlerin tabi olacakları kuyûdu kanuniyeyi irae edecek bir layıhai nizamiyenin serian tanzim ve meclise irsali labüt olduğundan, bu baptaki teklif layihasını ihzar
etmek üzere işbu takririn encümen-i mahsusuna havale buyrulması” (MMZC., 1.Sene, C.II,
İ. 1, İ. 53, s. 650) içerikli takririyle gündeme  gelmiştir.

Talat Bey’in verdiği bu önerge mecliste hiç görüşülmeden Layiha Encümenine gönderilmiş ve Layiha Encümeni: “…Filhakika takrirde münderiç tekalif şayanı iltifat görülmekle, aleniyet esasına müstenit olarak cemiyet hakkında bir kanunun vücudu labüt olduğundan, ol suretle bir layıhai kanuniye tanzim olunmak üzere keyfiyetin makam-ı sadarete  
iş’arı.” (MMZC.,1. Sene, C. II, İ. 1, İ. 54,  s. 687) cümleleriyle kararını bildirmiştir.

5 Mayıs 1909 tarihinde konuyla ilgili olarak Meclis-i Mebusana sadaret tezkeresi gelmiş bu tezkere ile 1, 2, 6, 7, 8, 10, 14, 18, 20. maddelerde değişiklik ve açıklama 11, 12, 13.
maddelerin gözden geçirilmesi ve ihraçla 11. madde makamına konmak üzere bir madde
yazılması kararı meclise sunulmuş, meclis de  bu tezkereyi Dahiliye Encümenine havale
etmiştir (MMZC., 1.Sene, C.III, İ, 74, s. 498).

Dâhiliye Encümeni çeşitli değişiklikler yaptıktan sonra tezkereyi meclise göndermiş
ve meclis 6 Haziran 1909 tarihli 96. bileşiminde konuyu görüşmeye açmıştır.

Cemiyetler Kanunu hakkında ilk sözü Dersim Mebusu Lütfi Fikri Bey almış, yaptığı konuşmada cemiyetlerin tarihi gelişim süreçleri ve bu konuya ilişkin çeşitli ülkelerdeki yasal
düzenlemeler hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir. Lütfi Fikri Bey: “… Altı, yedi yüz seneden
beri başka idarede yaşamış, hususi olarak, şahsi olarak teşebbüsü olmayan bir memlekette böyle alelhusus son otuz senede, dehşetli istibdat içinde hakkı teşebbüsü şahsisini
kaybetmiş bir memlekette böyle birden bire Fransa’nın ancak altmış sene evvel iktisab
ettiği bir hakkı içtimaiyeyi bu memlekete nasıl verelim.” (MMZC., 1.Sene, C. IV, İ..96, s. 472)
eleştirisini yaparak, şahsen  cemiyetlerin kurulmasına  karşı olmadığını ancak bunun hükümet iznine bağlanması gerektiği inancını taşıdığını dile getirmiştir.
4

Mebusun tüm ülkenin değil de yalnızca seçim bölgesinin istekleri çerçevesinde hareket etmesi ve buna uyması
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Manastır Mebusu Troyan Nali Efendi, cemiyet teşkil ederken izin almanın doğru bir
uygulama olmadığını, cemiyetlerin yasaklanması durumunda anasır-ı Osmaniyenin bozulacağını ve eskiden olduğu gibi Osmanlı Bulgarları, Osmanlı Rumları, Osmanlı Sırpları cins
ve kavmiyeti itibariyle gelip kulüp teşkiline, cemiyet teşkiline mani olunursa bunların eski
dönemde olduğu gibi gizli örgütlenmelere gidecekleri uyarısında bulunmuştur (MMZC.,
C.IV, İ. 96, s. 473).
Trayan Efendi konuşmasının devamında; Rumeli’de Arnavut, Bulgar, Rum meşrutiyet kulüpleri var. Bunlar meşrutiyeti korumak ve güçlendirmek için çalışıyorlar. 31 Mart
Vak’asında Rumeli’nden gelmiş olan bu kuvvetler Hareket Ordusu’yla gelip Meşrutiyeti
muhafaza ettiler hatırlatmasında bulunmuştur ( MMZC., C.IV, İ. 96, s. 473).

Trayan Efendi’ye göre, cemiyet kurmak için hükümetten izin almaya gerek yoktur ve
yine cemiyetin Kanun-ı Esasi’ye aykırı bir yönü söz konusuysa cemiyetin açılmasına izin
verilmemelidir.  

Selanik Mebusu Velahof Efendi ise daha somut örneklerle hiç bir meşruti devlette
kavmiyet ve cinsiyet esası ve unvanlarıyla siyasi cemiyetlerin kurulmasının yasak olmadığına değinmiş ve Avusturya örneğini vermiştir. Velahof Efendi konuşmasının devamında
kendisinin nasyonalist olduğunu ve bütün Osmanlı unsurlarının istedikleri siyasi cemiyeti
kurma hürriyetine sahip olması gerektiğini belirtmiştir (MMZC., C.IV, İ.. 96, s. 475).

Cemiyetler Kanunu görüşmelerinde gayrimüslim mebusların sık sık hitabet kürsüsüne çıkması esasen dikkat çekmenin ötesinde ittihad-ı anasır idealinin gerçekleştirilmesinin önündeki önemli bir engelin görüntüsüdür. İttihat ve Terakki her ne kadar bütün
olumsuzluklara rağmen bu idealin peşinden koşmuşsa da, meclis içerisindeki “biz ve
onlar” farklılığının önüne geçememiş ve zorunluluklar mevcut sorunları sadece ötelemiş
veya ötelemeye çalışmıştır.

Farklılıkların tahrik ve teşviklerle kabartılmış farkındalığı, Osmanlı toplumunu yeni
kaoslara sürüklemiştir. Mebusların ve basının farklılıkları körüklemesinin sonucu ise
Bismarck’ın bir zamanlar söylemiş olduğu: “Her ulus, hırçın basınının kırdığı camları er
ya da geç ödemek zorundadır” (Earle, 1972: 206) özlü sözünü test etmek için yeni bir
tatbikat alanı oluşturmuştur.

Cemiyetler Kanunu görüşmelerinde Kozan Mebusu Hamparsum Muradyan Efendi: “…
Demek ki bir insan, bir milleti, bir ahaliyi anlamak için serbest bırakmalıdır ki söylesin. Ne
kadar isterse söylesin, ne kadar isterse yazsın. Çünkü yazmakla, söylemekle bir adamın,
bir milletin mülahazası, gidişatı anlaşılır… Eğer biz desek ki Ermeni, Rum, Bulgarlara burada hafi cemiyetler teşkil edin onlar hafi cemiyetler teşkil etmeyeceklerdir. Onlar istinkaf
eder, emin olunuz…”(MMZC., C.IV, İ. 96, s.476) demiştir.
Cemiyetler Kanunu görüşmelerinde adeta bir kapışma izlenimi sezilmektedir. Türk
mebuslar cemiyetlerin kontrolünden, gayri Türk mebuslar ise serbestçe açılmasından ve
faaliyet göstermesinden yana söz söylemiştir.

Konya Mebusu Mehmet Vehbi Efendi’nin “…şu halde, her zaman için teşekkül edecek
olan cemiyetlerin bir kanuna tebaiyettleri lazımdır, kanunsuz olmaz, o kanun da, o cemiyetin hattıhareketini tayin eder ve oturup kalkacağı suret taayyün eder…” (MMZC., C.IV, İ. 96,
s.477) sözüne Erzurum Mebusu Ohannes Varteks Efendi: “…Gidip cemiyetlerin idarelerini
teftiş etmeye ne hakkı var? Öyle ise hepimiz evlerimizin kapısını açık bırakalım, yatak
odalarımızı açık bırakalım. Hükümet istediği vakıtta gelsin bir şey yapıyor muyuz baksın.
O olmaz efendim. Nasıl ki bir adamın evine girmek memnudur, cemiyetin evine  de girmek
memnudur” (MMZC., C.IV, İ.. 96, s.478) sözlerini sarf etmiştir.

Varteks Efendi’nin konuşması sırasında mecliste ufak bir gerilim yaşanmış ve ardından Manastır Mebusu Pançedoref Efendi söz alarak:  “…ne kadar müsaadekârane davranırsak devletimiz için o kadar daha iyi olur” (MMZC., C.IV, İ. 96, s.479) demiştir.

358 SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER

Cemiyetler Kanunu gayrimüslim mebuslarda rahatsızlık yaratmış bu nedenle kanunun
çıkmasını mümkün mertebe engellemek veya geciktirmek için çeşitli yollara başvurmuşlardır. Bu engelleme girişimi bazen toplantılara katılmama yönünde bazen de Piriştine
Mebusu Sava Stanyaviç Efendi’nin; “Efendim, bana kalırsa bugün biz bu yeni kanun layihasını müzakere etmemeliyiz. Çünkü bu devre-i içtimaiyemiz hitam buluyor…bunu gelecek
seneye talik edelim” (MMZC., C.IV, İ. 96, s.481) şeklindeki oyalama taktiği ile olabiliyordu.

Fakat bütün bu engellemelere rağmen görüşmeler devam ettirilmiştir. İstanbul Mebusu Hallaçyan Efendi:“…biz Hükümet-i Osmaniyemizde onlardan (Fransızlardan) daha da
çabuk, onlardan daha mükemmel surette hürriyetimizi temin edeceğiz” (MMZC., C.IV, İ. 96,
s.483) içerikli hitabıyla cemiyetlere serbestiyet alanında Fransızların tanıdığı özgürlüğü
dahi yeterli bulmayarak onları da geride bırakacak bir düzenleme ideali ortaya atmıştır.

Yapılan görüşmeler sonrasında oturuma bir saat ara verilmiş ve sonra Reisvekili Ahmet Talat Beyefendi başkanlığında ikinci oturum açılmıştır. İkinci oturumda ilk sözü alan
Urfa Mebusu Saffet Efendi Cemiyetler Kanunu’nu kasdederek: “…Eğer kabul edilecek olursa, Cenab-ı Hakkın insanlara ihsan buyurduğu birtakım hukuku mukaddeseye tecavüz etmiş oluruz…” (MMZC., C.IV, İ. 96, s.495) demiştir.

Kürsüye gelen, Serfice Mebusu Yorgi Boşo Efendi, kanun görüşmelerine değindikten
sonra konunun meclis gündemine gelme gerekçesine şu çarpıcı sözlerle izahat getirmiştir: “…Bazılarımız İttihat ve Terakki Cemiyeti’nden korkuyordu. Onlar da yine başka cemiyetten korkuyorlar” (MMZC., C.IV, İ. 96, s.496). Boşo Efendi’nin pek yabana atılamayacak
olan bu sözlerine Reisvekili Talat Beyefendi: “İttihat ve Terakki Cemiyeti hiçbir cemiyetten
korkmadı”  cevabını verdikten sonra söz hakkı alan Bayazıt Mebusu Süleyman Sudi Efendi şu konuşmayı yapmıştır: “…Binaenaleyh, seviyei irfanımız dahi mahduttur. Biz siyaseti
mülkiyemizi ne fikre ve ne maksada müsteniden şimdiden İngiltere’ye ve Fransa’ya vesair
unsuru vahideden ibaret olan devletlere temas ve tatbik etmek istiyoruz. Bu içtimaatın
icrası memleketimizde gayet muzır ve vahim haller intaç ettireceğine şüphe yoktur. Şayet
böyle bir içtimaata böyle serbestane ruhsat ve salahiyet verilirse, nihayet az bir müddet
zarfında netayici muzırrasını müşahade edeceğimiz tavzihten vârestedir” (MMZC., C.IV, İ.
96, s.496).

Süleyman Sudi Efendi’nin kanun hakkındaki bu hitabetiyle oturum sona ermiş ve bir
sonraki görüşme 13 Haziran 1909 tarihinde, Ahmet Rıza Bey’in başkanlığını yaptığı 101.
toplantının 2. oturumunda olabilmiştir. Bu oturumda daha çok Türk mebusların konuşması dikkat çekmektedir. Gayrimüslim mebusların daha az söz almalarında adı geçen kanun teklifinin can alıcı ilk sekiz maddesinin meclisin onayından geçmiş olmasının büyük
bir rolü vardır.
Cemiyetler Kanunu Meclisi epey meşgul ettikten sonra nihayet 16 Haziran 1909 tarihinde gerçekleşen 103. toplantının 2. oturumunda 9-16. maddeleri ve 22 Haziran 1909 tarihinde Ahmet Rıza Bey’in başkanlığındaki 106. toplantının 2. oturumunda tamamı kabul
edilmiştir (MMZC., C. V, İ.  106, s.206).

SONUÇ

Osmanlı sadrazamı Sait Halim Paşa, Meşrutiyet ve anayasası hakkındaki düşüncelerini; toplumda mevcut olan siyasi ve ekonomik sorunları en kısa sürede çözeceği, mucizevi
bir güce sahip olduğu, Osmanlı toplumu içerisinde yaşanan iç çekişmeleri unutturacağı
ve hatta Osmanlı vatanının şan ve azametini düşünen necip ve büyük bir Osmanlı ailesi halinde birleştirip kaynaştıracağı sözleriyle dile getirmiştir.  Çocukça denilebilecek bir
mutluluk hayali kuran Sait Halim Paşa, bu hayalini kendisinin kaleme aldığı hatıratının
ikinci cümlesine kadar dahi sürdürememiştir. Sait Paşa’nın, yazık ki daha ilk senede bütün
bu tatlı ümitler uçup gitti sözleriyle ifade edilen durum Osmanlı Devletinin karşı karşıya
kaldığı hercümerci anlatmaya ve anlamaya yetmiştir.     
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Sait Halim Paşa’nın bu güzel hayalinde yalnız olduğunu söylemek tarihi verilere göre
pek mümkün değildir. Hedeflerine böylesine önemli bir konuya yerleştiren bu yenilikçi kadro, davalarında o kadar samimidir ki, Meşrutiyetin ilanında birbiriyle kucaklaşan
halkın, bu sevincinin devam edeceğinden şüphe dahi duymamıştır. Oysa Meşrutiyet’in
ilanından kısa bir süre sonra ortak hedefin II. Abdülhamit’ten kurtulmak olduğu
anlaşılmıştır. II. Abdülhamit’in kontrollü yönetiminden sonra Osmanlı Devletinde siyasal
özgürlüğün tanınmasıyla her topluluğun dernek ve cemiyet oluşturma yarışına girmesi,
birlik özlemiyle hareket edenleri yeni bir ayrılık sorunuyla karşı karşıya bırakmıştır.

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra devrimin zafere ulaşmış olmasından dolayı çetelerin
ellerindeki silahları devlete teslim etmelerini isteyen yetkililerin bu konuda muhataplarıyla anlaşmaya varmış olmalarına rağmen çetelerin bu silahları yetkililere değil kendi
ulusal komitelerine vermeleri bir bakıma gelecek günlerin ilk hazırlığını oluşturmuştur
(Petrosyan,1974:320,321).
1908 devrimi; Osmanlı toplumunu meydana getiren etnik unsurların, istibdada son
vermek ve hürriyete kavuşmak ortak hedefiyle gerçekleştirdiği bir devrimdir.
II. Meşrutiyet yönetiminin daha ilk günlerde ele aldığı “Cemiyetler Kanunu”, “İttihad-ı
Anasır”ı yani halkların birliğini devam ettirme adına yasal bir adım olmakla birlikte uygulamalarda hukuk dışı bir mahiyet kazanmış ve eleştirilere uğramıştır.

Osmanlı Devletinin son dönemlerini anlamada önemli olan Meşrutiyet yönetimi ve
bu yönetimin ele aldığı Cemiyetler Kanunu, zafere koşmak isteyen bir ordunun savaşın
sonunda ister galip ister mağlup olsun karşı karşıya kaldığı ve bir şeylerle yüzleşmesinin
kaçınılmaz olduğunu gösteren bir deneyimdir.

Türk olmayan halkların ulusal yönelimleri ve bu olaylar karşısında İttihat ve Terakki’nin de merkeziyetçi-otoriter davranışı ve ardından açık bir Türkçü politikaya yönelmesi
ilk önce “İttihad-ı Anasır” ülküsünü,  bu ülkünün çöküşü ise bir kısım Osmanlı mülkünü
beraberinde götürmüştür.

Tunaya’nın eserine verdiği ad gibi; “Bir Çağın, Bir Kuşağın, Bir Partinin Tarihi” kendinden sonraki her parlamento ve hükümetin ve hatta toplumun ibret alabileceği kadar
zengin tarihi olay ve kararlarıyla 10 yıllık bir devirden sonra kendisini milletinin vicdanına, tarihçi ve siyaset bilimcilerinin ise tarafsız kalemlerine terk ederek tarihteki yerini
tamamlamıştır.
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Bauman’a (2016:26) göre, “sosyolojik düşünmek çevremizdeki insanları, onların
hasletlerini ve düşlerini, kaygılarını ve acılarını biraz daha iyi anlamamızı amaçlar. O zaman belki biz onlardaki insan bireyi daha iyi görür ve kendimizin yaptığı ve yapmaktan
hoşnut olduğu şeyleri yapma haklarına, yani tercih ettikleri hayat tarzını seçme ve uygulama, kendi hayat projelerini belirleme, kendilerini tanımlama ve hepsinden önemlisi
onurlarını kıskançlıkla koruma haklarına daha fazla saygı gösteririz”. Bu anlamda, birlikte
yaşamak ve farklıyla mekansallık-zamansallık zorunluluk, karşılıklı hesaba katma, karşılıklılık, ilişkiyi toplumsal olarak niteleme iznini verir (Gasset, 2011:104). Diğeriyle ilişki,
ister bireyler arası, isterse bireyin kendini ait saydığı grup veya gruplar ile diğer grupların
ilişkisi tarzında olsun, daima kendini ya farklılaştırma ya da benzer kılma yönünde şekillenmektedir. Birey toplumsal ilişkilerinden ve diğerleriyle olan karmaşık bağlarından
referans alır. Bu yüzden, her birey hemen her zaman çok sayıda kimliğe sahip olmuştur
(Vatandaş, 2004:17). Şüphesiz, tanınabilecek ölçüde farklı kültürde yaşayan insanlar,
farklı dünyada yaşadıkları anlamına gelmez. Bunlar, aynı dünyada fakat farklı biçimlerde
yaşıyor olabilirler (Fay, 2001:129) ya da “farklı hayat tarzları”na sahip olabilirler. Başka
bir deyişle, farklı kimlik oluşumuna sahip bireyler farklı hayat tarzlarına ya da değer önceliklerine sahip olup diğeriyle olan ilişkilerinde bu farklılık temelinde hareket ederler.

Keyman’a (2007) göre 1980’lerden ve özellikle 1990’dan bu yana, yaşadığımız dünyada oluşan siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin ortaya çıkardığı en önemli değişim-noktalarından biri de farklı hayat tarzlarına dayalı kimlik temelli talepler ve çatışmalar olmuştur. Ülkemizde de bu dönem içinde, özellikle dinsel ve etnik temelde, ama aynı
zamanda cinsel, kültürel vb. yaşam alanları içinde oluşan kimlik talepleri ve çatışmalar
daha görünür olmuştur. Dolayısıyla, toplumda farklı hayat tarzlarına dayalı kimlik talepleri çoğu zaman biz ve onlar ayrımının keskinleşmesine ve ötekinden olabildiğince uzakta
durmaya yönelik bir ortam yaratabilmektedir. Bu noktada ortaya çıkan, hayat tarzı terimi,
“bireylerin değerleri, nerede yaşadıkları, ne yaptıkları, ne yedikleri gibi gündelik yaşantılarının hemen hemen her yönünü kapsayan geniş bir içeriğe sahiptir” (Wilkie, 1994:344).
Chaney’e (1999:14) göre, “hayat tarzları insanları birbirinden farklı kılan davranış kalıplarıdır”. Giddens’ın (2010:111) ifadesiyle de, hayat tarzları   gündelik hayat etrafında
rutinleşmiş pratikler ve etkileşimlerdir. Bu çerçevede, hayat tarzı değerler, ilgi alanları,
inançlar ve fikirlerden oluşan bir bütündür ve bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini ve
bu ilişkilerin biçimini etkiler.
İnsanlar, farklı geleneklerden geldikleri, farklı biçimlerde düşünüp hayal kurdukları,
yaratıcılık ve hayal gücü vb. yeteneklere sahip oldukları için, yarattıkları kültürlerin
doğası (Bhikhu, 2002:162) ve değer inşaları da kaçınılmaz biçimde çeşitli olmaktadır.
Dolayısıyla, hayat tarzı aynı zamanda bir grup aidiyeti olarak da düşünebilir (Solomon vd.
1999:401). Bu anlamda, ekonomik, etnik, kültürel veya dinsel vb. temelde farklılaşabilen
hayat tarzlarına bireyler veya gruplar tarafından olumlu veya olumsuz yönde yapılan değer atıfları ya da genel manada farklı hayat tarzlarına yönelik algılar bireyler veya gruplar
arasındaki ilişkilerin seyrinin ve bunlar arasındaki sosyal mesafe düzeyinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Başka bir deyişle, birbirinden kültürel temelde farklılaşan
grupların birbirine nasıl baktığı, onların birlikte yaşama kültüründe kilit rol oynamaktadır (Ünal, 2017:631).

Karakaş’ın (1999:257) ifade ettiği üzere, “insanlık tarihini nesnel bir değerlendirmeye tâbi
tuttuğumuzda, bireylerin ve toplulukların kendilerini ifade ediş biçimlerini tanımlayan önemli
bir ayrımlayıcıyla karşılaşırız. Kuşkusuz bu ayrımlayıcı, farklılığa ve benzerliğe göndermelerde
bulunan “kategorilendirme” olgusudur. Kategori, bireyi ve topluluğu kendi ve öteki olarak belirleme ve biçimlendirme özelliği taşıdığı için kimlikleri tanımlayabilecek kavramsal çerçeveye
sahiptir”. Schnapper’e (2005:154) göre, insanoğlu, kavramlardan ve kategorilerden yola
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çıkarak, hükmetmek istediği gerçeği düzene sokar. Gerçeğin karmaşıklığını azaltan kategorilerin varlığı insan düşüncesinin ve eyleminin önkoşuludur. Kategorileştirme bilinmezi
bilinir kılarak bireyin gündelik yaşantıyı yönlendirmesini, nesneleri ve deneyimleri tanımlamasını sağlar”.
Bu anlamda, Türkiye’de çoğunlukla muhafazakâr-dindar hayat tarzı ve seküler veya laik
hayat tarzı olmak üzere iki ana kesimin veya kategorinin varlığı söz konusudur. Zorlu’lun
(2003) aktardığı üzere, seküler yaşam tarzıyla varoluşsal dünyaya anlamın ve yaşam biçimine rehberlik eden değerlerin daha çok “bu dünyaya ait olma ve dünyayı yaşama” (Kılıçbay,
1995:17) etrafında oluşması kastedilmektedir. Diğer bir ifadeyle bireyin isteklerine, günlük
yaşam pratiklerine rehberlik eden değerlerin, “sıradan günlük olguların kutsal bir özellik içermemesi” (Solomon vd. 1999:391); herhangi bir aşkın değerin bireyin varoluşsal dünyasında
çok fazla yer işgal etmemesi anlamında kullanmaktadır. Dini yaşam tarzıyla ise, varoluşsal
anlamın aşkın bir değerler sisteminin içerisinde tanımlanması; arzuların, günlük yaşam pratiklerinin ve eğilimlerin dinin meşru saydığı değerler bağlamında oluşturulan bir yaşam tarzını
kastedilmektedir (Zorlu, 2003).

Bu bağlamda, ampirik temelli bir tez çalışmasının bazı saha verilerine dayanan bu metinde Türkiye’de (çoğu zaman tanımlamalar ve kategorileştirmeler konusunda belli bir
mutabakat olmasa da) “cumhuriyetçi-laik” kimlik ekseni ve “muhafazakâr-dindar” kimlik ekseni arasındaki seküler ve dini hayat tarzlarına dayalı farklılıklar üzerinden grup
kimliklerinin bayraklaştırılması meselesine odaklanılmaktadır.  Bu iki eksen dışında kalanlar ise “ortadakiler ekseni” olarak ayrı bir kategori olarak tanımlanmış olmasına rağmen çalışmanın merkezi noktasını “cumhuriyetçi-laik” ve “muhafazakâr-dindar” kimlik
ekseninde yer alanlar oluşturmuştur. Bu yönde, metinde Türkiye’de “cumhuriyetçi-laik”
ve “muhafazakâr-dindar” kesimlerin (veya kendisini bu değerlerin taşıyıcısı olarak görenlerin) temel toplumsal ve siyasal değerlerinin ne derece bir karşı grup yabancılaştırmasına dönüştüğü tartışılmaya çalışmıştır. Dolayısıyla, farklı hayat tarzlarını veya kimlikleri
benimseyen bireylerin iç grup dış grup çerçevesindeki konum alışlarının ya da kümelenmelerinin öteki’nin inşasında oynadığı rol mekânsal/kentsel bir ayrımdan hareketle değerlendirilmiştir.

Çalışmanın Temel Tartışma Ekseni ve Amacı

Tarihsel olarak, Türkiye’deki modernleşme ve din arasındaki ilişkiyi çatışmacı ve tepkisel bir zeminde değerlendiren bazı yaklaşımların temel argümanlarından hareketle günümüze
değin süregelen laiklik veya din temelli ayrışma eksenlerinin veya bu eksenler arasındaki gerilimlerin temellerini açıklamak mümkün olabilmektedir (Akşit, vd. 2011:14). Örneğin, Göle’ye
(2004:120-121) göre, “Tanzimat ile başlayan ve Cumhuriyet’in modernleşme projesi ile birlikte
ivme kazanan medenileşme ve batılılaşma çabaları, toplumsal grupları “geleneksel/modern”,
“İslam/Batı”, “gerici/ilerici” gibi ikilikler üzerinden karşı karşıya getiren bir kurgu üzerine
oturmaktadır. Bu anlamda, Türkiye’nin siyaset, din ve kültür tarihi veya “cumhuriyetçi-laik” ve
“muhafazakâr-dindar” ayrımı bakımından kendine özgü uzun bir geçmişi ve bir birikimi olduğu
görülecektir”. Nitekim, Osmanlıdan erken Cumhuriyete ve oradan da günümüze kadar geçen
sürede geleneksel hayat tarzını koruma isteği ile laikleşme sürecinin geriye çevrilme ihtimaline
dayanan yaşam biçimlerine veya hayat tarzlarına müdahale edilmesi noktasında duyulan endişe ekseninde yaşanan ayrışmada ön yaşantılara dayalı ötekileştirmeler söz konusu olmuştur
(Macit, 2010:22; ayrıca bkz. Davison, 2002). Bu çerçevede, Türkiye’de “cumhuriyetçi-laik”
ve “muhafazakâr-dindar” ayrımı veya “seküler hayat tarzı” ve “dini hayat tarzı” ayrımı uzun
süreli bir belirleyiciliğe sahip olup günümüzde de önemini korumaktadır. En azından, “laiklik”
veya “din” temelli veya seküler ve dini hayat tarzlarına dayalı bir kümelenmenin Türkiye’de
bir toplumsal/siyasal gerilim kaynağı olarak sürekli gündeme geldiğini dolayısıyla bu yöndeki
tartışmaların toplumda gruplararası ötekileştirmeleri ya da yabancılaştırmaları daha görünür
kıldığından bahsedebiliriz. Bu yönde, “hayat tarzı” ya da “yaşam biçimi” endişesi sıklıkla dile
getirilmektedir.
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Bu çerçevede, metinde Türkiye’de “cumhuriyetçi-laik” ve “muhafazakâr-dindar” kesimlerin durdukları sosyal ve siyasal pozisyonlar itibariyle gündelik hayatın inşası sırasında birbirlerine yönelik geliştirdikleri algı ve temsillerden hareketle kentsel/mekânsal
temeldeki kümelenme eğilimleri açığa çıkarılmaya çalışmıştır. Başka bir deyişle, farklı
kimlik eksenlerini temel alan bu çalışma hayat tarzları üzerinden vuku bulan ötekileştirmelerin kentsel-mekansal tezahürlerini biz ve onlar ayrımı temelinde keşfetmeyi hedeflemektedir. Bu yönde, çalışma “kıyı ve iç” tartışmalarından hareketle daha çok seküler
hayat tarzının hakim olduğu düşünülen veya toplumda bu şekilde algılanan “İzmir” kenti
ile daha çok dini-muhafazakar hayat tarzıyla ilişkilendirilen kesimlerin ağırlıklı olduğu
“Konya” kenti arasındaki mekansal bir kıyaslamayı içermektedir. Zira, “bireyin, dar anlamda yaşadığı mekâna geniş anlamda ise yaşadığı kente değer yüklemesi, o mekânın birey
için taşıdığı anlamla/ifade ettikleriyle ilişkilidir. Yani insanlar mekânlarını sadece ilişkilendirilmiş görsel ya da semboller vasıtasıyla yaşamazlar, aynı zamanda yoruma dayalı ve
bilişsel süreçlerin vasıtasıyla mekânın anlamını aktif bir şekilde yapılandırırlar” (Pløger,
2001:64; akt. Solak, 2017:20).

Nitekim, hayat tarzı, kimlikler ve gündelik rutinler veya etkileşimler bağlamında
“cumhuriyetçi-laik” ve “dindar-muhafazakâr” değer kümeleri veya kesimlerin birbirlerine
yönelik konum alışlarının grup kimliklerinin şekillenmesinde oynağı rol İzmir ve Konya
kentleri üzerinden (kıyı ve iç tartışması bağlamını içerecek şekilde) bazı sorunsallar
çerçevesinde resmedilmeye çalışılmıştır: (i) Farklı kimlik eksenleri arasındaki kırılmalar
kentsel-mekansal farklılaşma noktasında nasıl bir görünüm arz etmektedir? (ii) “Cumhuriyetçi-laik” ve “muhafazakâr-dindar” kesimlerin durdukları sosyal ve siyasal pozisyonlar
itibariyle birbirlerine yönelik geliştirdikleri algı ve temsiller hayat tarzları üzerinden bir
sosyal kümelenmeye yol açmakta mıdır? (iii) Farklı hayat tarzlarına sahip bireylerin iç
grup ve dış grup temelindeki algıları kimlik aidiyeti ve öteki’nin inşası süreçlerinde nasıl
bir rol oynamaktadır?

Bu manada, muhafazakâr-dindar kesim ve cumhuriyetçi-laik kitlenin veya daha çok
“seküler hayat tarzı” ve “dini-muhafazakar hayat tarzı”yla ilişkilendirilen kesimlerin
farklı hayat tarzlarından kaynaklı birbirlerine yönelik geliştirdikleri tutumlar, üretilen
ötekileştirici söylemler, iç ve dış grup tanımlamaları, gruplar arası hizipleşmenin ve
kümelenme eğilimlerinin anlaşılması noktasında son derece önemlidir. Dolayısıyla farklı
kimlik eksenlerinde yer alanların yukarıda sıralanan sorular çerçevesinde sergiledikleri
tutumların kentsel/mekânsal temelde karşılaştırmalı olarak açıklanması metnin esas gayesini oluşturmaktadır.

Çalışmanın Tasarımı

Araştırmanın tasarımı hem bazı sosyal olguları tamamen anlamaya dönük olması
hem de nispeten genellenebilir bilgiler elde etmeye dönük olması nedeniyle nicel ve nitel
yöntemin bir arada kullanılması tercih edilmiştir. Yani araştırmada “çoklu yöntem ve teknik” kullanımı benimsenmiştir. Nicel yöntem bağlamında anket tekniği kullanılırken nitel
yöntem bağlamında derinlemesine görüşme tekniği yoluyla veriler toplanmıştır. Planlanan
hedefler doğrultusunda, elde edilen nicel ve nitel veriler betimsel düzeyde bir arada analiz
edilip yorumlanmıştır.

Çalışma bir evren ve örneklem bağlamında gerçekleştirilmiş olup araştırma bölgesi
olan İzmir ve “Konya Büyükşehir Belediyeleri ve Bağlı Belediyelerin seçmen nüfuslarıyla
sınırlıdır. Çalışma evreni olan İzmir ve Konya Büyükşehir Belediyeleri ve Bağlı Belediyelerin
seçmen nüfusları örneklemin temsil yeterliliği çerçevesinde değerlendirilmiştir. Nicel
araştırma kapsamında, tesadüfi (rastlantısal) örneklemenin bir türü olan çok aşamalı
küme örneklemesi tercih edilmiştir.  Bu yönde, iki kentin Büyükşehir Belediyeleri ve Bağlı
Belediyelerin seçmen nüfus oranları/ağırlıkları da göz önünde bulundurularak İzmir 432
ve Konya 323 olmak üzere toplamda 755 kişilik bir örneklem hacmi oluşturulmuştur. Eş
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zamanlı olarak yürütülen nitel araştırma bağlamında, İzmir ve Konya kentlerinde araştırmanın gerekli kıldığı aşamalarda İzmir kentinde 38 ve Konya kentinde 22 olmak üzere
toplam 60 kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Derinlemesine görüşme yapılan
kişilerin seçimi, maksimum çeşitlilik örneklemesi ve teorik örnekleme yöntemlerine göre
gerçekleştirilmiştir. Bu metnin araştırma bulguları 2013 yılında tamamlanmış olan Doktora tez çalışmasının saha verilerine ve sonuçlarına dayanmaktadır.

Araştırma Bulguları ve Tartışma
Hayat Tarzı Tehdit Algısı

Bir hayat tarzı belirli alışkanlıklar ve yönelimler bütününü içerir ve bu yüzden seçenekleri daha az veya çok düzenli bir örüntü içinde birbirine bağlayan belirli bir birliğe
sahiptir. Belirli bir hayat tarzını sürdüren biri (ve benzer şekilde onunla etkileşim içinde olanlar) farklı seçenekleri zorunlu olarak ‘onunla uyuşmaz bir şey olarak’ görecektir
(Giddens, 2010:112). Netice itibariyle, hayat tarzlarını bireylerin kabul ettikleri varoluşsal anlamlar temelinde şekillenen tarihsel ve toplumsal inşalar olarak ifade edebilmek
mümkündür. Nitekim, insanlar hayat tarzlarının sorgulandığı veya sorgulanabileceği
endişesine kapıldıkları ya da rahatça yaşayamadıklarını düşündükleri farklı ortamlarda
kendilerini rahatsız hissedebilirler. Buna güvensizlik ortamının da eşlik etmesinin doğal
sonuçlarından birisi de yarattığı anomik şartlar içerisinde insanların kendisini süreklilik
arz eden bir şeyin “tehdidi” altında hissetmesi, günlük hayatın rutin döngülerini bile birer
tehlike kaynağı olarak görmesi ve kronik hale gelmiş bir kuşkuculuk halidir. Bu tür bir
düşünce sisteminde ise zihinler sürekli bir güvensizlik duygusuna doğru kayarlar.

Bu bağlamda, hayat tarzlarına yönelik tehdit algılaması, karşılıklı öznel ve özünde
etkileşime dayalı bir konu olduğu için keskin hatlarla yapısal ve konjonktürel nitelikleri
birbirinden ayırmak oldukça zordur. Hayat tarzlarına yönelik ‘tehdit algısı’ ağırlıklı olarak
yaşarken veya konuşurken geliştirilen bir olgudur. Algılamanın öznellik üzerine kurulduğu göz önüne alındığında, tehdit algılamasında da kişilerin yetenekleri, tarihi birikimleri,
yetişmiş oldukları ortam, aldıkları eğitim, etkileşim içinde oldukları kişi ve gruplardan
etkileneceğine şüphe yoktur (Küçükşahin, 2007:45-48). Nitekim, tehdit algısının kişiden
kişiye değişeceği gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır.
İZMİR-KONYA TOPLAM
Cumhuriyetçi-Laik

Sıklıkla

Zaman zaman

Nadiren

Hiçbir zaman          

Fikrim yok
Toplam

Ortadakiler

Muhafazakâr-Dindar

Toplam

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

90

37,0

18

9,6

6

1,8

114

15,1

71

29,2

29

11,9

35

14,4

18

243

7,4

100

56

30

57

26

187

29,9

122

30,5

134

41,2

209

27,7

100

325

100

755

100

16,0

13,9

55
8

37,5

16,9
2,5

Tablo 1. Hayat Tarzlarına Yönelik Tehdit Algısı

249

114
69

33,0

15,1
9,1

Araştırmaya katılanlara yöneltilen “şimdi veya yakın gelecekte hayat tarzınızdan dolayı kınanacağınız veya yaşam tarzınızı değiştirmeye zorlanacağınız hissine kapıldığınız
oluyor mu? “şeklindeki soruya alınan yanıtlara (Tablo-1) bakıldığında, şimdi veya yakın
gelecekte hayat tarzından dolayı kınanacağı veya hayat tarzını değiştirmeye zorlanacağı
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hissine kapılanların yoğunlukta olduğu kimlik ekseni cumhuriyetçi-laik kimlik eksenidir.
Cumhuriyetçi-laik kimlik ekseninde yer alanların önemli bir kısmı (toplam %66.8) sıklıkla veya zaman zaman bu tür bir hisse kapıldığını belirtmektedir. Bu tür bir hisse çok
nadiren ve hiçbir zaman kapılmadığını belirtenlerin (%58.1) yoğunlukta olduğu kimlik
ekseni ise muhafazakâr-dindar kimlik eksenidir. Bu anlamda, cumhuriyet-laik kimlik ekseniyle karşılaştırıldığında muhafazakâr-dindar kimlik ekseninde yer alanlar arasında bu
tür bir tehdit algısına sahip olanların oranı oldukça düşük kalmaktadır. Ortadakiler kimlik
ekseninde yer alanlarda ise bu tür bir hisse kapılanların oranı kapılmayanlara oranla daha
azdır.

Hayat tarzına yönelik bu tür bir tehdit algısının mahiyeti kentsel-mekansal olarak
ele alınması gereken bir diğer odak noktası olarak dikkat çekmektedir. Şüphesiz, tehdit
algılamalarına etki eden faktörler arasında “deneyimler”, içinde bulunulan sosyal,
siyasal, kültürel, çevresel durum, iç ve dış dinamikler başta olmak üzere pek çok etkenin
bulunduğu tartışmasız olup kişilerin ve grupların tehdit algılamalarının öznel olması bu
açıdan kaçınılmazdır. Nitekim, bu noktada elde edilen veriler, kentsel-mekansal nüfusun
çoğunluk-azınlık yapısının tehdit algısıyla ilişkisine dair önemli ipuçları sunmaktadır.
İZMİR
Cumh.-Laik

Sıklıkla

Ortadakiler

KONYA

Muhaf.-Dindar

Toplam

Cumh.-Laik

Ortadakiler

Muhaf.-Dindar

%

%

%

%

%

%

%

%

30.5

6,7

1,2

13,9

51,3

13,3

2,4

16,7

15,2

14,2

Zaman zaman

37,7

24,0

34,2

33,1

10,5

37,3

40,9

Hiçbir zaman          

3,6

37,5

41,6

25,9

15,8

21,7

40,9

Nadiren

Fikrim yok

Toplam

Toplam

13,8
14,4
100

14,4

17,3
100

18,6
4,3

100

15,7
11,3
100

7,9

14,5
100

18,1
9,6

100

Tablo 2. Hayat Tarzlarına Yönelik Tehdit Algısı (Mekansal Karşılaştırma)

0,6

100

32,8

30,0
6,2

100

Bu yönde, kentsel-mekansal ayrım bağlamında değerlendirildiğinde (Tablo-2), gerek
İzmir gerekse Konya ilinde cumhuriyetçi-laik kimlik ekseninde yer alanlar arasında hayat
tarzına yönelik tehdit algısına sahip olanların oranının hem muhafazakâr-dindar kimlik
ekseninde hem de ortadakiler ekseninde yer alanlardan daha fazla olduğu gözlenmektedir. Konya ilinde ortadakiler ekseninde yer alanlar arasında ise hayat tarzına yönelik
tehdit algısına sahip olanların oranı İzmir ilinde yer alanlara göre daha fazla olduğu dikkat
çekmektedir.

Buradaki en önemli nokta ise, İzmir ilinde cumhuriyetçi-laik kimlik ekseninde yer
alanların toplam %68.2’si sıklıkla ve zaman zaman bu tür bir endişeye kapıldığını veya
hayat tarzına yönelik tehdit algıladığını belirtirken, Konya ilindeki cumhuriyetçi-laik kimlik ekseninde yer alanlar arasındaki bu oran %61.8’dir, yani İzmir ilinden düşüktür. İzmir
ilindeki muhafazakâr-dindar kimlik ekseninde yer alanların ise %35.4’ü sıklıkla ve zaman
zaman böyle bir algıya sahip olduğunu ifade ederken, Konya ilindeki muhafazakâr-dindar
kimlik ekseninde yer alanlar arasındaki bu oran %43.3’tür, yani İzmir ilinden fazladır. Bu
noktada dikkat çeken husus, her iki ilde de nüfus olarak çoğunluk konumunda olan kimlik
eksenlerinde yer alanların o ilde daha fazla tehdit algısına sahip olmasıdır. Bu tür bir kentsel-mekansal çoğunluk-azınlık ilişkisi çerçevesinde beklenen şey İzmir veya Konya ilinde
nicel olarak çoğunluk durumunda olan kimlik ekseninde yer alanların hayat tarzlarına yönelik tehdit algılarının daha düşük seviyede olmasıdır. Nitekim, Konya ilinde nicel olarak
azınlık durumda olan cumhuriyetçi-laik kimlik ekseninde yer alanların İzmir ilindekilere
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göre daha fazla endişeye sahip olması, İzmir ilinde de nicel olarak azınlık durumunda olan
muhafazakâr-dindar kimlik ekseninde yer alanlar arasında bu tür endişeye kapılanların
daha fazla olması beklenmesine rağmen araştırma bulgularından ortaya çıkan tablo bunun aksini göstermektedir. Bu durum, kentlerin kimlik eksenleri açısından çoğunluk-azınlık durumlarına ilişkin yapıları itibariyle beklenen sonuçları geçersiz kılmaktadır. Bu
anlamda, veriler hayat tarzına yönelik tehdit algılarının oluşumunda mekansal bir faktörün çok fazla rol oynamadığını dolayısıyla bu tür bir algıda yaşanan yerde azınlık ya da
çoğunluk olma durumunun etkisinin zayıf olduğu ortaya çıkmaktadır.

Nitekim, bu durum tehdit algısının (veya üretiminin) somut deneyimler aracılığından
çok zihinsel bir üretimin sonucu olarak gündelik gerçek pratiklerden, etkileşimlerden
veya deneyimlerden nispeten bağımsız olarak inşa edilebileceği veya üretilebileceği izlenimini yaratmaktadır. Dolayısıyla, gerek kendi içinde gerekse dışında kurgulanabilen
öteki’nin giderek toplumsal bir gerçeklik şeklinde tavırlarımızı etkileyerek yönlendirmesi
karşısında ciddi problemler ortaya çıkabilmektedir (Subaşı, 1999:94). Özellikle, iç-gruplar dış-gruplar ayrımı temelinde gerçeklikten kopuk bir öteki’nin yaratımı her türlü önyargıya ve polemiğe de açık kalmaktadır. “Gerçek, tek ve değiştirilemez olmasına rağmen,
gerçeğin algısı, sahip olunan bilgiyle orantılı olarak kişiden kişiye değişebilmekte, yani
öznel bir unsur olarak kabul edilmektedir” (Küçükşahin vd., 2009:18). Bu anlamda, objektif bir temele dayansın veya dayanmasın tehdit ve ona karşı güvenlik ihtiyaç algısının bir
süre sonra bir “söylem ve kültür”e dönüşebileceği yorumu yapılabilir.

Bu açıdan değerlendirilirse, ortada herhangi bir risk ve tehlike yokken dahi, söylem ve
algı bazında böyle bir tehlikenin ve riskin olduğuna inanılması, o riskin ve tehlikenin var
olduğu kanısını toplumda (veya gruplar arasında) yerleştirebilir (Cebeci, 2007). İnsanlar
kendisine karşı tehdit olarak algıladıkları şeyleri politikleştirmeye ve onları sübjektif ve
duygusal kavramlarla ifade etmeye başlarlar. Özellikle, “hayali bir öteki” üzerinden söylemlere de yansıyan bazı basmakalıp fikirlerin, klişelerin, etiketlerin, şablonların, algı kalıplarının ve tektipleştirmelerin bu tür bir sürecin sonucu olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Bu çerçevede, sosyal ilişki içerisinde farklı olanı kendi nesnel gerçekliğiyle tanımadan
ziyade, daha çok kalıp yargılarla tanımlamaya gidiliyor olması geçeklikten uzaklaşılıp imaj
inşasına düşme tehlikesi yol açmaktadır. Farklı olanın farklılığı, özne-nesne diyalektiğiyle
güç ilişkisine dönüşür. Tanınmama veya yanlış tanınma insanı sahte, çarpıtılmış ve indirgenmiş bir varoluş tarzına hapsederek baskıya dönüştürebilir ki (Taylor, 1996:42-43) bu
da kümelenmeye ve dolayısıyla birçok nesnel gerçekliği olmayan tehdit algılamalarına en
uygun zemini hazırlamaktadır.

Neticede, tehdit algısının oluşumunu hazırlayan faktörler objektif temele dayansın
veya dayanmasın her halükarda bireylerin iç olarak tanımladıkları gruba sarılma ihtiyacını artırmakta ve dolayısıyla iç grup kimliğinin bayraklaştırılmasına veya en azından karşıt
bir konum alma ortamına yol açacaktır. Nitekim, bu durum bireylerin kümelenme veya iç
olarak tanımladıkları grubun kimliğine atfettikleri anlamla ya da değerle birlikte düşünülebilir.

Sosyal-Mekansal Kümelenme Eğilimleri ve Kimliğin Bayraklaştırılması

Schnapper’in (2005:150) değindiği üzere, “insanlar kendi yakınlarıyla yaşama eğilimindedir ve bu da en az çabayı ve enerjiyi gerektirir. Yakınlık ortamı kendi başına değerlerle yüklenir. Nitekim, “benzemeyeni itme” ya da bize benzemeyenler karşısında duyduğumuz doğal antipati veya uzaklaşma eğilimi evrensel ve olağan bir görüngü olarak kabul
edilir. Ancak, bu görüngünün evrensel olduğu kanısı üstüne sosyal psikologlar, bize benzemeyen karşısında duyulan antipatiye veya uzaklaşma eğilimine küçük çocuklarda rastlanmadığını, bunun toplumsallaşma sırasında edinilmiş bir tepki olduğunu ileri sürmektedirler”. Bu anlayış çerçevesinde bakıldığında, bireyler veya gruplar arası yüksek sosyal
mesafe kaygısı, grupları birbirinden ayıran, aidiyet grupları ya da iç-gruplar ve dış-gruplar
yaratmakla sonuçlanan “toplumsal süreç”lerin ürünüdür.
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Dolayısıyla, hayat tarzlarına yönelik tehdit algısından kaynaklı bir kümelenme, sosyal
ya da mekansal açıdan ele alınabilir. Esasen, Solak’ın (2017:21) aktardığı üzere “aidiyet
duygusu, yere ve mekâna bağlılık; yer, mekân, zaman, yaşantı, anılar, aktiviteler, sosyal
ilişkiler, psiko-sosyal gereksinimler, kimlik, simge ve semboller gibi bileşenler ve bütünde
bireyin çevresine karşı geliştirdiği algı ile ilişkili olarak gelişmektedir. Kısaca bu duygular,
birey ve çevre arasındaki dinamik ve karşılıklı ilişkinin, etkileşimin sonucu olarak gelişmektedir” (bkz. Manzo, 2003:52). Bu anlamda kişilerin daha çok kendisine benzer özelliklere sahip diğerleriyle gerçekleşsin veya gerçekleşmesin mekansal birliktelik kurmaya
yönelik istekleri iç grup kimliğine yükledikleri anlamın ya da değerin derecesi ve ötekine
yönelik geliştirdikleri imgeler hakkında önemli bir ipucu sunmaktadır.
İZMİR-KONYA TOPLAM

Cumhuriyetçi-Laik

Önemli    

Toplam

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

46

18,9

39

20,9

107

32,9

192

25,4

57

23,5

52

27,8

57

17,5

166

22,0

325

100

108

Fark etmezdi

32

Toplam

Muhafazakâr-Dindar

Sayı
Kısmen Önemli
Önemli değil

Ortadakiler

243

44,4

13,2
100

78

18

187

41,7
9,6

100

142
19

43,7
5,8

328
69

755

43,4
9,1

100

Tablo 3. Yaşanılan Çevrenin veya Birlikte Olunan Kişilerin Benzer Kökene, İnanca, Siyasal Düşünceye veya Hayat Tarzına Sahip Olmasının Önem Derecesi

Araştırmaya katılanların “yaşadıkları çevrenin veya birlikte oldukları kişilerin kendilerine benzer kökene, inanca, siyasal düşünceye veya hayat tarzına sahip olmasının ne derece önemli olduğuna” (Tablo-3) bakıldığında, muhafazakâr-dindar ve cumhuriyetçi-laik
kimlik eksenindekiler gerekse de ortadakiler ekseninde yer alanların önemli bir kısmı
ağırlıklı olarak bu konuda “kısmen önemli” kanaatini taşımaktadır. Özellikle dikkat çeken
bir nokta, muhafazakâr-dindar kimlik ekseninde yer alanlar arasında yaşadıkları çevrenin veya birlikte oldukları kişilerin kendilerine benzer kökene, inanca, siyasal düşünceye
veya hayat tarzına sahip olmasının “önemli” olduğunu belirtenlerin oranının %32.9 olmasıdır. Bu oran diğer kimlik eksenlerine kıyasla muhafazakâr-dindar kimlik ekseninde
yer alanlar arasında bu konuya önem atfedenlerin daha fazla veya daha net olduğunu ortaya koymaktadır. Bu konunun kendisi için herhangi bir “fark yaratmacağı”nı belirtenler
ise sırasıyla daha çok cumhuriyetçi-laik kimlik ekseninde ve ortadakiler ekseninde yer
alanlar arasında daha baskındır. Ancak, yine de “önemli” ve “kısmen önemli” seçenekleri
birlikte düşünüldüğünde başta muhafazakâr-dindar kimlik ekseninde yer alanlar olmak
üzere tüm kimlik eksenlerinde yaşanılan çevrenin veya birlikte olunan kişilerin kendisine
benzer kökene, inanca, siyasal düşünceye veya hayat tarzına sahip olması büyük ölçüde
önem taşımaktadır.
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İZMİR

Cumh. Ortadakiler
-Laik

KONYA

Muhaf.
-Dindar

Toplam Cumh.-Laik Ortada- Muhaf.-Din- Toplam
kiler
dar

%

%

%

%

%

%

%

%

Önemli    

22,8

26,9

39,8

30,1

10,5

13,3

26,2

19,2

Önemli
değil

23,4

23,1

10,6

18,5

23,7

33,7

24,4

26,6

Kısmen
Önemli

Fark
etmezdi
Toplam

41,9
12,0
100

39,4

42,9

10,6

41,7

6,8

100

50,0

9,7

100

15,8

100

100

44,6
8,4

100

44,5
4,9

100

45,8
8,4

100

Tablo 4. Yaşanılan Çevrenin veya Birlikte Olunan Kişilerin Benzer Kökene, İnanca, Siyasal Düşünceye veya Hayat Tarzına Sahip Olmasının Önem Derecesi   (Mekansal Karşılaştırma)

Kentsel-mekansal ayrım bağlamında ise (Tablo-4), iki kent arasında dikkat çeken en
önemli fark İzmir ilinde başta muhafazakâr-dindar kimlik ekseninde yer alanlar olmak
üzere tüm kimlik eksenlerinde yer alanlar arasında yaşadıkları çevrenin veya birlikte oldukları kişilerin kendilerine benzer kökene, inanca, siyasal düşünceye veya hayat tarzına
sahip olmasının “önemli” olduğunu belirtenlerin oranının Konya ilindeki kimlik eksenlerinde yer alanlara göre daha fazla olmasıdır. “Önemli” ve “kısmen önemli” seçenekleri
birlikte düşünüldüğünde ise yine başta muhafazakâr-dindar kimlik ekseninde yer alanlar
olmak üzere her iki kentte de tüm kimlik eksenlerinde yaşanılan çevrenin veya birlikte
olunan kişilerin kendisine benzer kökene, inanca, siyasal düşünceye veya hayat tarzına
sahip olması büyük ölçüde önem taşımaktadır. Benzer şekilde, araştırmaya katılanlardan
kendisine benzeyen insanların olduğu bir ‘site’de yaşamak isteyip istemedikleri sorusuna
alınan yanıtlar da mekansal kümelenme eğilimine dair kritik bir soru niteliği taşımaktadır.
İZMİR-KONYA TOPLAM
Cumhuriyetçi-Laik

Ortadakiler

Muhafazakâr-Dindar

Toplam

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Evet, isterdim

116

47,7

75

40,1

154

47,4

345

45,7

Kararsızım

54

14,4

47

14,5

128

Hayır, istemezdim

Fark etmezdi

Toplam

32

41

243

13,2

22,2

16,9
100

23

27

62

187

12,3

33,2
100

36

88

325

11,1

27,1
100

91

191

755

12,1

17,0

25,3
100

Tablo 5. Siyasal Düşüncesi, İnancı, Kökeni veya Hayat Tarzı Aynı veya Benzer Olan İnsanların Olduğu Bir “Site”de Yaşama İsteği

Araştırmaya katılanların “siyasal düşüncesi, inancı, kökeni veya hayat tarzı kendisiyle
aynı veya benzer olan insanların olduğu bir “site”de yaşamak isteyip istemedikleri” konusuna (Tablo-5) bakıldığında, tüm kimlik eksenlerinde yer alanların önemli bir kısmının bu tür bir
sitede yaşama eğiliminin yüksek olduğu gözlenmektedir.
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İZMİR
Cumh.-La- Ortadaik
kiler

Evet, isterdim

Cumh.-Laik

Ortadakiler

Muhaf.-Din- Toplam
dar

%

%

%

%

%

%

%

49,1

37,5

55,3

48,6

44,7

43,4

39,6

41,8

11,8

36,8

14,5

22,6

23,8

100

100

100

100

16,2

Fark etmezdi

19,2

Toplam

Toplam

%
Hayır, istemezdim

Kararsızım

KONYA

Muhaf.-Dindar

15,6
100

16,3

11,2

31,7

27,3

14,4
100

6,2

100

14,4

25,2

6,6

11,8

7,2

34,9

11,0

26,8

9,0

25,4
100

Tablo 6. Siyasal Düşüncesi, İnancı, Kökeni veya Hayat Tarzı Aynı veya Benzer Olan İnsanların Olduğu Bir “Site”de Yaşama İsteği (Mekansal Karşılaştırma)

Kentsel-mekansal ayrım bağlamında ise (Tablo-6) kişilerin kendisine benzeyen insanların olduğu bir ‘site’de yaşaması konusunda, hem İzmir hem de Konya ilinde gerek muhafazakâr-dindar ve cumhuriyetçi-laik kimlik eksenindekiler gerekse de ortadakiler ekseninde yer alanların tutumları arasında belirgin bir fark görünmemektedir. Dolayısıyla, her iki
kentte farklı kimlik eksenlerinde yer alanların dikkate değer bir kısmının bu tür bir sitede
yaşama eğiliminin yüksek olduğu gözlenmektedir.

Grupların kümelenme eğilimini anlamaya yönelik veriler birlikte değerlendirildiğinde, araştırmaya katılanların yarından fazlasının kendisine benzer kökene, inanca, siyasal
düşünceye veya hayat/yaşam tarzına sahip kişilerle birlikte olmayı önemsedikleri ve yarıya yakın bir kısmının da yine kendisine benzeyen insanların olduğu bir ‘site’ yaşamını
arzuladığı dolayısıyla önemli ölçüde sosyal ve mekansal bir kümelenme eğilimi içinde olduklarını belirtmek mümkündür. Aslına bakılırsa,” kapalı siteler kapılar ardında, ‘evinde
gibi’ hissetmeni sağlayan, kendin gibi komşularının, dostluk ilişkilerinin olduğu, sosyal
açıdan daha kaynaştırıcı, bağlanmayı sağlayan, dayanışmayı kuvvetlendirici bir topluluk sunarlar” (Blakely ve Snyder, 1997:29; akt. Altun, 2010:231). Öte yandan topluluk,
bireye birlik ve mekân duygusu aracılığıyla aidiyet ve kimlik kazandırmaktadır (Altun,
2010:231). Bourdieu’ya (2010:49) göre, kendilerini meşru kültürün sahibi olarak görenler için en tahammül edilemez olan, zevklerin kutsal olana ihanet edercesine birbirine karışmasıdır (akt. Doğan, 2012:155). Fakat, kendine benzeyenlerle birlikte olmaya yönelik
bu denli yoğun istek, beraberinde iç olarak tanımlanan grubun yüceltilmesi ve dış olarak
tanımlanan gruplarla mesafenin veya iletişimin kesilmesi sorununa yol açabilmektedir.
Bu süreç sonunda biz ve onlar veya ötekiler ayrımı keskinleşmekte ve temassızlık süreklilik kazanmaktadır. Ancak, sosyolojik olarak asıl anlamlı olan bu sürecin nasıl geliştiği
ve neden ortaya çıkmış olabileceğidir. Bu yönde, “değerler” ve mekansal bir kümelenme
arasındaki ilişkinin konuya belirli bir açıklık kazandıracağı düşünülmektedir.
Hayat tarzlarını şekillendiren değerler, bireylerin tüm faaliyetlerini şekillendiren içsel
bir seçim sistemidir. Rokeach’a (1973) göre değerler, “önemli yaşam hedefleri veya kişinin
yaşamına rehberlik eden standartlar” olarak tanımlanabilir. Nitekim, benimsenen temel değerlerin veya öncelikli değerlerin tehdit altında olduğu ve mutlak korunması gerektiği düşüncesi beraberinde bir kimlik bilinci ve mekansal kümelenme eğilimi doğurabilmektedir.
Zira, “kimlik, benzeşmenin yanında farklılaşmanın da bir referansıdır…Kimlikler, sürekli
kendilerini yenilemeleri ve farklı biçimlerde konumlandırmalarının yanında yansız da
değillerdir. Kimlik arayışının arkasında farklılaşmaya neden olan, çatışan “değerler”
vardır. Kişi kim olduğunu söyleyerek aynı zamanda ne olduğunu, neye inandığını ve ne
istediğini de anlatmaya çalışır (Karakaş, 1999:273). “Kimlik bir farkındalık değil, tatbi-
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kattır. Yaşanan kimlikte “farkındalık” arayışı beklenmez. Farkındalık meselesi, tehdit algılamasına verilen tepki ile alakalıdır. Söz konusu tepkiyi kimliğin “kale içine alınması” ve
“kimliğin bayraklaştırılması” olarak görmek mümkündür. Kimliğin yaşanabilir olmaktan
çıkma tehdidi, kişileri korumacılık tutumuna yöneltmektedir. Kimlik, farkındalıktan ziyade, bir “var olma” iddiası ile ortaya çıktığında, fark temelli bir yöneliş kendisini göstermektedir. Bu, benzerlik karşıtı tutum olarak ifade edilebilir” (Akkaş, 2013:76; bkz. Tatar,
2008). Bu bağlamda, öncelikle nicel araştırma bağlamında farklı kimlik eksenleri arasında
tehdit altında olduğu veya mutlak korunması gerektiği düşünülen değerler noktasındaki
benzerlikler ve farklılıklar sorgulanmış daha sonrasında nitel araştırma bağlamında elde
edilen söylemler aracılığıyla değerler, kimliklerin muhafaza edilmesine yönelik eğilimler
ve kümelenme arasındaki ilişkinin açıklanmasına çalışılmıştır.

Bu yönde, araştırmaya katılanların “tehdit altında olduğunu veya mutlaka korunması
gerektiğini düşündükleri en önemli değer”in ne olduğu veya neler olduğu konusundaki kanaatleri sorgulanmıştır. Bu çerçevede örneklemde yer alanların öncelikle birincil olarak
gördükleri en önemli değer ve sonrasında ikili cevap seti olarak en önemli gördükleri iki
değere ilişkin veriler sunulmuştur:
İZMİR-KONYA TOPLAM

Cumhuriyetçi-Laik

Ortadakiler

Muhafazakâr-Dindar

Toplam

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Laiklik

113

46,5

29

15,5

24

7,4

166

22,0

Atatürkçülük

51

21,0

16

8,6

0

0,0

67

8,9

Din/Müslümanlık

0

0,0

24

Cumhuriyet

Kemalizm

Türklük

Kürtlük

Alevilik

Adalet

Demokrasi

Diğer

Toplam

47
8

2

8

9

1

3

1

243

19,3
3,3

0,8

22
2

40

3,3

11

0,4

23

3,7

2

1,2

14

100

187

0,4

4

11,8
1,1

5

0

1,5

0,0

74

10

9,8

1,3

12,8

227

69,8

251

33,2

5,9

7

2,2

26

3,4

21,4
1,1

12,3
7,5

2,1

100

27
0

21
2

12

325

8,3

0,0

6,5

69

11

45

9,1

1,5

6,0

0,6

19

2,5

100

755

100

3,7

17

2,3

Tablo-7’deki verilere göre, “tehdit altında olduğu veya mutlaka korunması gerektiği
düşünülen en önemli değer” muhafazakâr-dindar kimlik ekseninde yer alanlar için “din/
Müslümanlık” ve “Türklük” iken cumhuriyetçi-laik kimlik ekseninde yer alanlar için “laiklik”, “Atatürkçülük” ve “Cumhuriyet” olduğu görülmektedir. Ortadakiler ekseninde yer
alanlar için ise “Türklük”, “laiklik”, “din/Müslümanlık”, “adalet” ve “Cumhuriyet” kabul
edilmektedir. Muhafazakâr-dindar kimlik ekseninde yer alanlar ile cumhuriyetçi-laik kimlik ekseninde yer alanlar arasında tehdit altında olduğu veya mutlaka korunması gerektiği
düşünülen en önemli değer noktasında önemli bir farklılaşma olduğu gözlenmektedir.
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İZMİR

Laiklik

Cumhuriyet

KONYA

Cumh.-Laik

Ortadakiler

Muhaf.-Dindar

Toplam

Cumh.-Laik

Ortadakiler

Muhaf.-Dindar

Toplam

%

%

%

%

%

%

%

%

5,6

24,3

0,0

13,4

44,9

13,2

20,2

10,6

0,6

50,0

9,6

7,9

32,9

13,3

0,7

7,9

1,2

0,0

2,2

26,9

12,5

Din/Müslümanlık

0,0

7,7

75,8

30,1

0,0

19,3

64,0

37,5

Kürtlük

4,8

2,9

0,0

2,5

0,0

9,6

4,3

4,6

Türklük
Alevilik

1,2

1,2
5,4

Adalet

0,6

Diğer

0,6

Demokrasi

Toplam

1,0

22,1
1,0

0,0

5,0

0,0

7,6

2,3

0,0
0,0

3,6

18,9

12,4

Atatürkçülük

Kemalizm

7,9

9,1

2,4

20,5
1,2

7,7

9,3

5,6

0,0

18,1

2,9

3,1

2,1

0,0

1,2

1,2

11,5

100

100

0,6

100

3,5

100

1,3

100

2,4

100

0,0

11,6
0,0
3,7

0,6

4,3

100

Tablo 8.  Tehdit Altında Olduğu veya Mutlaka Korunması Gerektiği Düşünülen En Önemli “Değer”    
(Mekansal Karşılaştırma)

Kentsel-mekansal ayrım bağlamında değerlendirildiğinde de (Tablo-8), gerek İzmir
gerekse Konya ilinde farklı kimlik eksenlerinde yer alanlar arasındaki değer farklılaşması
belirgin bir şekilde görülmektedir. Bu anlamda, İzmir ve Konya illeri arasında bu konuda
belli bir farklılık gözlenmektedir.

Genel itibariyle, muhafazakâr-dindar kimlik ekseninde yer alanlar ile cumhuriyetçi-laik kimlik ekseninde yer alanlar arasında “tehdit altında olduğu veya mutlaka korunması gerektiği” düşünülen en önemli değer(ler) noktasında önemli bir farklılaşma olduğu
gözlenmektedir. Ancak, iki eksen arasındaki değer noktasındaki farklılaşmanın radikal bir
karşı oluşu, duruşu veya zıtlaşmayı temsil etmekten ziyade bir “değer önceliği”ni temsil edebileceğini de belirtmek gerekmektedir. Nitekim, söz konusu bu değer farklılaşması
veya değer öncelikleri meselesi nitel araştırma bağlamında farklı kimlik eksenleri temelinde her iki kentte de sorgulanmaya çalışılmıştır. Bu yönde, öncelikle İzmir daha sonrasında
ise Konya iline ilişkin veriler sunulmuştur.

Değer farklılaşması veya değer öncelikleri meselesi özellikle İzmir ilindeki cumhuriyetçi-laik kimlik ekseninde yer alanların mekansal kümelenmeyle bağlantılı olarak
değerlendirebileceğimiz bazı söylemlerinde çok net olarak yansımaktadır. İzmir ilindeki
cumhuriyetçi-laik kimlik ekseninde yer alanlar arasında İzmir’i laikliğin, Atatürkçülüğün,
modernliğin, Cumhuriyet’in ve demokratik değerlerin temsilcisi ve koruyucusu olarak görenlerin söylemleri “korunması gereken değerler çerçevesinde” kimlik temelli mekansal
bir kümelenmeye ilişkin önemli ipuçları vermektedir. Bahsedilen bu değerlerin bir kente
ve belirli bir çevreye/kimliğe atfedilerek dile getirilmesi doğal olarak kimliğin “kale içine
alınması”na, “kimliğin bayraklaştırılması”na ve “biz-onlar” ayrımına yol açabilmekte, dolayısıyla hem mekansal kümelenmenin hem de öteki’nin olumsuzlanmasının kaynağı haline
gelebilmektedir.

2,8

11,1
0,3
6,5

1,2

2,5

100
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Bu yönde, nitel araştırma bağlamında İzmir ilindeki “cumhuriyetçi-laik kimlik ekseni”nde değerlendirilen bazı katılımcıların çağdaşlık, laiklik, Cumhuriyetçilik, Atatürkçülük, demokratlık vurguları ve bir tür milliyetçilik olarak kabul edebileceğimiz kent milliyetçiliği çerçevesinde gelişen kümelenme eğilimleri kutuplaşmanın ve “öteki”nin inşası
sürecine ilişkin de önemli ipuçları sunmaktadır:
“…Türkiye’de İzmir ve İzmir'linin çok eskilere dayanan sağlam bir duruşu, karakteri
vardır…Atatürk ve çağdaşlık ilkeleri bize özgüdür...her zaman tek yumruk haline gelebiliriz, birlik beraberliğimiz ders olarak okutulması gerekir…halkımızın aydınlanması için tabi öğretmenlerin Atatürkçü, laik, çağdaş değerleri benimsemiş olması ve
İzmir’li olması şart…” (G.3, İzmir, 31, Kadın).
“…İzmir’li olmak ayrıcalıktır bence, burada yaşamak, doğmak…ne mutlu bize ki sonuna kadar Atatürk’ümüzün gerçek Cumhuriyet’imizin savunucusu ve bekçileriyiz…biz
buralardayız, kimseye elletmeyiz bu değerleri…” (G.18, İzmir, 29, Erkek).

“…İzmir’li olmaktan şeref duyuyorum, çünkü neden ülkesine bu kadar sahip çıkan
başka şehir var mı?...koca ülkede Atatürk’ün yaşatıldığı Cumhuriyet’e sahip çıkıldığı
ender yerlerden biridir burası, demokrasi vardır İzmir’de…o yüzden Belediye’mize
sürekli baskı insanımıza tehditler oluyor, korkutarak, tehditle şantajla İzmir asla alınamaz, zor biraz...İzmir halkı laiktir, çağdaştır, özgürlükçüdür…ne yani atamıza da
sahip çıkmayıp bu tutucuların eline mi bırakalım, keşke herkes İzmir’li olsa da bu
onura, şerefe layık olsalar…” (G.11, İzmir, 48, Erkek).
“…İzmir semboldür her şeyden önce…Türkiye ve Avrupa’da o kadar şehir gezdim gördüm, şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki burası herkese özgürlük tanıyan bir kenttir, herkes dinini de rahatça yaşar burada…İzmir modernliğin, çağdaşlığın, demokrasinin yaşandığı kimsenin kimseye karışmadığı laik kenttir, başka yerlere benzemez...”
(G.6, İzmir, 61, Erkek).

“…bu başımızdaki gericilere karşı koyacak bir yer varsa orası da İzmir’dir en başta…
demokrasinin, laik yaşamın ve atamızın kalesidir İzmir…Türkiye’nin diğer illeri de
görüp ders alsın mutlaka İzmir’den ve İzmirli’den...benim yaşım genç bazı şeyleri görünce çok sinirleniyorum, kızıyorum, biz şehrimize de ülkemize de Cumhuriyet’imize de sahip çıkarız, satmayız, bekçileriyiz biz laikliğin, her zaman da böyle olacak...”
(G.14, İzmir, 18, Kadın).

“…AKP’li olanlardan değiliz ya ne mutlu bize tabi onlar da bizden değiller ve olmasınlar da, eksik kalsın…bazen çok karamsar oluyorum nereye gidiyoruz biz diye ama
savaşmak lazım, tarihte de burayı almaya gelenleri biz kovduk ve her zaman böyle
olacak…İzmir’i asla vermeyiz alamazlar bu başımızdakiler…bizim farkımızı herkesin
görmesi lazım, bizi korkutamazlar kalemizi vermeyiz kimseye…kişiliği olmayan akılsızlar düşünsün bu ülkeyi ne hale sokuyorlar…” (G.1, İzmir, 28, Kadın).

Burada sunulan nitel verilerde açığa çıkan en önemli nokta görüşmecilerin Cumhuriyet,
Atatürkçülük ve çağdaşlık gibi değerleri İzmir iliyle özdeşleştirmeleri ve İzmir’i bu değerlerin
koruyucusu/bekçisi misyonunu üstlenen mekansal alan olarak değerlendirmeleridir. “Aidiyet
kavramı, kentsel mekân için kullanıldığında kişilerin kendilerini bir mekânın parçası olarak
görmeleri, dolayısıyla kendilerini o mekân üzerinde hak ve sorumluluk sahibi hissetmeleri durumunu ifade etmektedir. Mekâna bağlılık, ait olma hissini besler ve bireyin ait olunan yerleşimin bir parçası olmasına neden olur” (Sancar ve Severcan, 2010: 298; Solak, 2017:35).
Mekana yönelik atfedilen bu “kutsal nitelikteki koruyuculuk misyonu” beraberinde “biz” ve
“onlar” ayrımına yol açan sosyal ve siyasal bir pozisyon almayı gerektiren söylemleri de yeniden üretmektedir. Nitekim, kente ve dolayısıyla kentin kimlik temelli değerlerine sahip çıkan cumhuriyetçi-laik kimliğe bu aşırı vurgu sosyal kategorilendirme süreciyle açıklanabilir.
Sosyal kategorilendirme veya sınıflandırma, bireylerin, kendi grupları içindeki benzerlikleri ve
kendi gruplarıyla diğer gruplar arasındaki farklılıkları olduğundan daha fazlaymış gibi algıla-
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malarına, yani abartmalarına yol açar (abartma etkisi). Bu anlamda, “abartma etkisi”, yani, aynı
sınıfta yer alan bireyler arasındaki benzerliklerle farklı sınıflarda yer alan bireyler arasındaki
farklılıkları abartma yönündeki eğilim, sosyal sınıflandırma sürecinin kaçınılmaz bir sonucudur
(Demirtaş, 2003:134; bkz. Hogg ve Abrams, 1988:5; Tajfel, 1978:97; Arkonaç, 1999:41). Demirtaş’a (2003:135) göre, insanların, kendileriyle benzer inanç, değer ve görüşlere sahip olan
ve benzer davranışlar sergileyen insanlarla aralarındaki benzerlikleri abarttıkları görülmektedir.
Aynı şekilde, insanlar, kendilerinden farklı görüşlere ve davranışlara sahip olanlarla aralarındaki farklılıkları da olduğundan epeyce fazla olarak algılamaktadırlar (Worchell ve Rothgerber,
1997:90; akt. Demirtaş, 2003:135). Nitekim, kente yüklenen değerler çerçevesinde aşırı bir
yüceltmenin varlığı dikkat çekmektedir. “Abartma etkisiyle” oluşan mekana yönelik bu kutsal
nitelikteki koruyuculuk misyonunun aşağıda sunulan özellikle “gavur İzmir”1 tabiri veya yakıştırması çerçevesinde nasıl daha ileri bir boyut kazandığı ve “öteki”nin yaratılmasına neden olan
söylemlerin yeniden üretilmesine nasıl yol açtığı daha net anlaşılmaktadır:

“…bazıları İzmir için bu gavur kelimesini kullanıyor…ama biz bunu gerçek anlamı ile
değil aslında bunu yakıştıranlara bir tepki olarak kullanıyoruz…‘gavur İzmir’, modern,
laik, demokratik, Atatürkçü çağdaş değerlere sahip çıkan insanlar anlamına gelir…o
yüzden işte zamanla da bir slogan oldu herkesin dilinde…bizi daha güçlü yapıyor bu
tip şeyler…”(G.9, İzmir, 43, Erkek).

“…evet tabi ki de bazı endişelerimiz, korkularımız var…İzmir’e gavur diyenlere soruyorum, acaba hangi şehirde bu kadar çok Türk Bayrağı gördüler,?...illaki ülkenin
çökmesi mi lazım harekete geçmek için…gavurluk, ülkesini sevmek Atatürkçülük ise
eğer ben gavurum sonuna kadar....inançlarımın sınırını ben belirlerim, kimin haddine
buna karışmak…”(G.5, İzmir, 35, Kadın).

“…laiklik denince dincilerin tüyleri diken diken oluyor nedense, hazmedemiyorlar…
İzmir hep farklı olmuştur, ne mutlu ki İzmir’de doğdum ve büyüdüm, çok şanslıyım…
her gittiğim yerde İzmir’i tanıtmayı bir görev gibi görüyorum…modernlik en büyük
özelliğimiz bizim…gavur İzmir’li olmaktan memnunum, kimseye de hesap verecek
halimiz yok…” (G.17, İzmir, 20, Kadın).

“…bir tutturmuşlar Osmanlı diye düşmüşler peşine, bıraksınlar artık ileriye baksınlar
biraz…İzmirlilerin “gavurizm”i Türkiye çapında marka olmuştur, bu bizim için bir
onurdur…»gavurizm” evet çağdaşlığımızı ve yobaz, tutucu zihniyetlerden, dar görüşlülerden farkımızı gösteriyor…bundan asla taviz vermeyiz…” (G.2, İzmir, 36, Erkek).

1

“…kimseyi dışlamak istemiyorum ama öyle sığ düşünen kafalar var ki, dini kullanıp duruyorlar ne dertleri varsa… ben Atatürkçüyüm, Cumhuriyetçiyim, laik’im,
İzmir’liyim bütün bunlar gavurluksa gavurum diyebilirim, alınan varsa da alınsın

“Gavur İzmir” tabirinin geçmişini 1922 yılı öncesi ve sonrasına dayandıran görüşlere göre;
İzmir’in “gavur” lakabı kentteki hakim alafranga yaşama dayanmaktadır. Anadolu köylüsünün İzmir’e imparatorluk döneminde taktığı o ad, işte o eski İzmir’e aittir. Çünkü İzmir,
İstanbul’u saymazsak Selanik ile birlikte imparatorluğun en önemli iki limanından biriydi
ve de oralarda “alafranga” bir hayat yaşanırdı. Meyhaneleriyle, kahvehaneleriyle, tiyatrolarıyla, kulüpleriyle, müziğiyle, futboluyla bu hayatı yaşayanlar da gerek oralarda yerleşmiş
“levantenler”, yani artık Osmanlı olmuş sayılan yabancılar gerekse o şehirlerin “yerli gayrimüslim” halkıydı, eski “reaya” yani...”. Bu yaşam tarzı ve kent sakinlerinin Türk’ten çok yabancıdan oluşması dolayısıyla Anadolu köylüsü İzmir’i “gavur” diye aşağılıyordu. “Çünkü
şehrin içindeki Hıristiyan ve Yahudi nüfusu, Müslüman nüfustan fazlaydı!”. Yani bu sözün
kaynağı bugünkü İzmir ile uzaktan yakından alakalı değildir. Tamamen 1922’lerde Hıristiyan
ve Yahudi nüfusunun fazlalığından bu lakap takılmıştı (Ardıç, 2007 http://www.haber7.com/
guncel/haber/241088-gavur-izmir-lafi-nereden-cikti). Bu sözün nerden çıktığına dair başka
bir tarihsel değerlendirme için bakınız “Gavur İzmir Ne Demek?” 14 Eylül 2010 http://www.
mustafaarmagan.com.tr.
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susarak bir yere varamayız artık…” (G.4, İzmir, 19, Erkek).

“…iki adım başı cami dikiyorlar gavurluk artmasın diye galiba…gavur kelimesini İzmir’e
takanlar “gavur”u açıklasın, neden gavur demişler bize…birilerine tepkidir bu
anlaşılmayacak bir şey değil, gavur İzmir’li olmak çağdaş olmaktır, bunu ömrümcek
kafalılar anlayamaz…bence başkalarına da kendimizi anlatmak zorunda değiliz...anlayan anlıyor zaten bizi…” (G.5, İzmir, 35, Kadın).

“…sanki dini bir onlar biliyor, tekellerinde zannediyorlar…elhamdülillah Müslümanız ama
laik değerlerimiz var, Atatürkçü’yüz ne mutlu ki öyleyiz, İzmir insanı ne yaptığını her
zaman bilir…AKP’liler aklı başında insanların olduğu bu şehre ve diğer sahil yerlerine
asla giremeyecektir, buralarda eğitim seviyesi yüksektir öyle muhafazakâr şehirlerdeki gibi kandırılacak insan çok değildir…” (G.7, İzmir, 40, Kadın).

Söylemlerde özellikle Cumhuriyetçilik, Atatürkçülük, laiklik, çağdaşlık ve demokratlık
değerleriyle özdeşleştirilen İzmir ili cumhuriyetçi-laik kimliğin temsilcisi ve koruyucusu
olarak ortaya çıkmış gibi görünüyor ki, bu durum son yıllardaki süreçte muhafazakâr-dindar bir siyasal iktidar karşısında bir tür “son kale” mantığıyla sembolik bir anlama işaret
etmektedir. Yine Demirtaş’ın (2003:135) aktardığı ve değerlendirdiği üzere, “insanlar,
sosyal kategorilendirme sonucunda, kendi gruplarını diğer gruplarla karşılaştırma yoluna
giderler, yani sosyal karşılaştırma yaparlar (bkz. Turner, 1975:5). Bu sosyal karşılaştırma,
iç-grup lehine bir yanlılık içerir (bkz. Hortaçsu, 1998:267). Olumlu bir sosyal kimlik edinip, benlik-saygılarını yükseltmek isteme yönündeki güdü, bireylerin, bu karşılaştırmayı
gerçekleştirirken, kendi gruplarını diğer gruplardan daha üstün algılayarak, diğer grupları küçümsemelerine yol açar. Bu süreç de iç-grup kayırmacılığı olarak adlandırılır” (bkz.
Doosje ve Ellemers, 1997:65).

Derrida (1992:130) kişinin kendini tanımlarken kendisiyle benzeşenlerden bir kimlik
kategorisi oluşturduğunu ve bunun aynılıktan ve özdeşlikten kaynaklandığını, ama öte
yandan farkında olmadan bu tanım yapılırken kendinden farklı bir kimlikte bütünleştirildiğini ve bu ikinci kimliğin de ayrılık ve mütekabiliyetten, farklı bir deyişle kişinin kendini
karşısındakine göre konumlandırmasından kaynaklandığını ifade etmektedir (akt, İnaç,
2014:37). Ancak, “eğer kimlik sadece “ötekilik” üzerine kurgulanır, öteki yadsınır, göz
ardı edilir ve farklılık çizgisi provakatif ve düşmanca çizgilerle çizilirse, bu tanım “öteki”ni
yok etmeye, inkâra, aşağılamaya ve çatışmaya yol açar. Bunun neticesinde birinci olarak
kültürler genelde kendi olumsuzluklarını ve kötülüklerini öteki olarak kabul ettikleri
kimliklere atfederek, yansıtma iç güdüsüyle kendilerini temize çıkartmaya çalışırlar.
İkinci olarak ise kimlik tanımlamalarının hem kapsayıcı hem de dışlayıcı karakterini yansıtır. Bu açıdan, tanımlayanın benzer parametrelere vurgu yaparak kendisiyle özdeş kabul
ettiklerine kucak açarken farklı gördüklerini dışlar ve ötekileştirir” (İnaç, 2014:37).

Nitekim, Derrida’nın görüşleri çerçevesinde baktığımızda, ilk olarak olumsuz manada
“gavur İzmir” yakıştırmasıyla/tabirleştirmesiyle ötekileştirilen bir kent, daha sonradan mekana
yönelik kutsal nitelikteki bir koruyuculuk misyonu üstlenerek olumlu manada ironik bir “gavur
İzmir”2 kavramsallaştırmasına dönüşmektedir. Böylelikle, Cumhuriyet, laiklik, çağdaşlık gibi
değerlerin ve dolayısıyla bunların temsilci İzmir ilinin karşısında konumlandırılan ve çoğunlukla dindar, gerici sıfatlarla adlandırılan muhafazakâr-dindar çevreler de “öteki” olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda, söz konusu değerlerin İzmir’e ve onun taşıyıcıları olarak görülen
2

Kente yönelik ilk olarak dışarıdan atfedilen ve ötekileştirme işlevi gören “gavur İzmir” tabiri/
yakıştırması aslında kabul edilmese de ve tepki gösterilse de sonradan mevcut haliyle (Cumhuriyet’in, çağdaşlığın, laikliğin vb. değerlerin sembolü veya koruyucusu olarak) ironik bir
şekilde benimsenen bir kimlik dağarcığı haline gelmiştir. Bu anlamda, ilk olarak dışarıdan
olumsuz manada atfedilen bu kavramın veya ifadenin içeriği (bu yakıştırmaya bir anlamda
tepki olarak başlayan) yeni anlamlar yüklenmek suretiyle yeniden-inşa edilmiş, zamanla benimsenen ve bir tür ötekileştirme işlevi gören kimlik haline dönüşmüştür.
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cumhuriyetçi-laik çevrelere atfedilmesi ve bunun karşısında (dış-grup) olarak konumlandırılan
muhafazakâr-dindar çevrelerin çeşitli sıfatlarla tanımlanması ve ötekileştirilmesi bir tür “içgrup kayırmacılığı” olarak yorumlanabilir. Bu anlamda, Sumner’e göre, iç-grupla dış-gruplar
arasında gerçekleştirilen bu ayrım, kendi grubunu kayırmaya yol açtığı gibi, son derece katı ve
kalıcı olan kalıpyargıların oluşmasına da neden olur ve dış-grubun yalnızca olumsuz algılanmasına değil, dış-gruba düşmanlık beslenmesine, dolayısıyla da gruplar arası çatışmalara da
yol açabilmektedir (Michener vd., 1990:430; akt. Demirtaş, 2003:136). Bu yönde, “öteki”ne bir
tepki olarak benimsenen “gavur İzmir” ifadesi ise kentsel-mekansal kümelenme temelinde bir
tür milliyetçilik olarak veya ötekileştirme aracı olarak “biz” ve “onlar” ayrımını pekiştirmekte,
zaman zaman abartılı bir hal almakta ve çağdaş-laik kimliğin belirlenmesindeki ana tanımlayıcı
nitelik haline gelmektedir. İzmir’e atfedilen çağdaş-laik kimlik ise, etkileşim içinde bulunulan
‘öteki’ler tarafından tanınmadıkları sürece anlamlı olmazlar ve kimliklerin tanımlanmasında
‘ben’ kavramsallaştırması ‘öteki’ ile ilişkisine göre oluşturulur. Bu anlamda, cumhuriyetçi-laik
kimliğin “öteki”si de muhafazakâr-dindar kimliği olmakta ve söylemlere yansımaktadır.

Tatar’ın (2011) ifade ettiği üzere, “kimliği şahsiyet sergiler, şahsiyetteki zafiyet ya
“kimlik kaybı” ya da “kimliğin bayraklaştırılması” şeklinde ortaya çıkar. Kimlik kaybı,
yalnızlık, anomi ve başka marazi hallerin sergilendiği bir şahsiyetle kendisini gösterir.
Kimliğin bayraklaştırılması, içi boşaltılmış, kesin kalıplarla ifadeden ziyade feryatlarda
dile gelir. Kimliğini kaybetmiş insan, pusulasız bir geminin sığınacak liman araması gibi
toplumda salınıp durur. Kimliği bayraklaştırmış ise onu bir taraftan saldırı aracı olarak
kullanırken, diğer taraftan vehimlere varan tehdit idraklerinin önüne bir set olarak çeker ve onun siperinde gizlenir”. Öte yandan, “kuşatılmışlık” algısı ister farazi ister gerçek
olsun kimliği ortaya çıkarır, bayraklaştırır ya da M. Castells’in (2006) ifadesiyle “direniş”
kimliğine dönüşür.

Aynı şiddette olmasa da benzer bir sürecin Konya ilindeki muhafazakâr-dindar çevrede de yaşandığını söyleyebiliriz. Genellikle öteki üzerinden geliştirilen söylemler mevcut
durumu açıklamaya yardımcı olmaktadır:

“…bu ülkede bir kesim var ki bize muhafazakâr çizgimizden dolayı şüpheyle bakıyorlar…dinci, gerici, yobaz diyorlar…ama ekonomide Anadolu’nun yükünü sırtlıyoruz,
ihracat rakamları ortada…ticarette, tarımda, şehircilikte hep zirvedeyiz, bunları görmemek için ya kör olmak lazım ya da art niyetli, bu ikincisi daha doğru dini hazmedemeyen laikliği saplantı haline getirmiş olan art niyetli sözleri bunlar işte…asıl yobaz
onlar, asıl yobazlık zihinlerini biraz olsun yormamaları ve değiştirememeleridir, kalkıp Konya’yı karalamaya çalışıyorlar, yok baskıcıydı yok yobazdı, bir ton laf…”(G.49,
Konya, 46, Erkek).

“…Konya’yı bilmeyenler uyduruyor işte gericiydi, baskıcıydı filan diye, önce kendi
yaşam tarzlarına bir baksınlar nasıl bir yıkım içindeler…bir kız İzmir’de ya da İstanbul’da gece tek başına yürüyemez ama burada yürür bir şey olmaz…dindarlar güvenilirdir, hoşgörülüdür…” (G.51, Konya, 31, Erkek).

“…bir tutturmuşlar gerici, tutucu gidiyor…namaz kılan, oruç tutan, zekat veren adamdan zarar gelmez…ama bunları yapmayandan korkarım, çekinirim…Allah korkusu
olması lazım içinde…öyle olmayanlarla aynı yerde yaşamak, ilişki kurmak zor tabi…”
(G.52, Konya, 56, Kadın).

“…Mevlana şehri burası…insanlar burada huzur bulur…bence İzmir CHP’nin kalesi
olduğu için gavur diye konuşuluyor, ne kastediliyor onu da tam bilmiyorum ama…
Konya halkı ise muhafazakâr olduğu için tutucu deniyor, dinine bağlı olmak ne zaman
tutuculuk oluyorsa…ben asla bunlara kulak asmam, gülüp geçerim…” (G.50, Konya,
32, Kadın).

“…İzmir için Türkiye’nin modern ili, Avrupa şehri derler ya İzmir’li laiklerin çağdaşlıktan anladığı şey alkol sadece…içki tüketiminin maksimum düzeyde olduğu hatta
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ramazanda bile içecek kadar duyarsız insanların bulunduğu bir memleket…onlarla
yaşamak istemezdim …” (G.48, Konya, 38, Erkek).

“…birileri çıkıp diyor ki Konya en çok içki tüketilen yermiş…karalamaya çalışıyorlar…
dindarları kötü göstermeye, tutarsız göstermeye çalışan kasıtlı kişiler yapıyor bunu…yazık gerçekten her şey bu kadar mı ucuz…böyle olunca tabi ki de bir kavga oluyor siz öyleydiniz biz böyleydik diye geriliyor ortalık...” (G.56, Konya, 26, Erkek).

Yukarıda aktarılan görüşme notlarında da görüldüğü üzere, öteki üzerinden inşa edilen bir kimlik bilinci ve kümelenme eğilimi İzmir ilindeki cumhuriyetçi-laik çevredeki yaşanan süreçle aynı şiddette olmasa da benzer bir öteki tanımlaması ve “biz” ve “onlar”
ayrımı temelinden hareketle Konya ili üzerinden muhafazakâr-dindar kimlik oluşumunu beslemektedir. Ötekinin tanımlanma süreci tanımsal içerme ve dışlama diyalektiğini
gerektirir. Böylelikle bir nüfusu öteki olarak sınıflandırmak ve ayırt etmek için ona belli
nitelikleri atfedenler, ayrıca kendilerini de tanımlayan kriterleri saptamaktadır (Milles,
2010:221). “Grup üyelerine atfedilen nitelik, bu kategoriye bağlı bütün değerleri işin içine sokan nedensel bir açıklamaya yönlendirir. Kategorinin kendisi öz halini alır. O andan
itibaren her bireyi bu özün tek ürünü oluverir; kendini de yalnızca aidiyet kategorisinin
gölge olayı olarak tanımlar. Böylelikle kategorileştirme süreci algıları genelleştirmeye,
gruplar arasındaki aykırılıkları vurgulamaya ve üstü açık ya da kapalı olumlu ya da olumsuz değer yargıları atfetmeye yol açar” (Schnapper, 2005:154).

Bu anlamda “öteki” ve “biz” ilişkisi birbirini tamamlayan bir ilişkidir. “öteki”ni dışlarken
“biz”i, “biz”i oluştururken de “öteki”ni biçimlendiririz. Böylelikle “biz”, kendisinin nerede olduğunu, ne olduğunu bilir ve geri kalan her şeyi buna göre konumlandırır (Akça,
2007:9). Bu yöndeki bazı katılımcıların söylemlerinden hareketle, muhafazakâr-dindar
kimlik ekseni dışındaki çevrelerin Konya ve dindar kimliğine yönelik algıları ve yakıştırmaları temelinde bir karşı tepki olarak inşa olunan bir kimlik (grup) bilincinden, farklılığın oluşturulması yoluyla bu kimliğin sağlamlaştırılmasından ve böylelikle daha sıkı bir
hale gelen mekansal bir birliktelikten veya aidiyetten söz etmek mümkün görünmektedir.
Bu anlamda, benzer yanlar veya başkalarından farklı aidiyetler kimlikleri doğurur. Yeniçeri’ye (2007) göre, aidiyetler “biz”i; farklılıklar da “öteki”yi yaratarak kimliği bilinç düzeyinde üretirler. Kimlik, yalnızca sosyalleştirme merkezlerinin dayatmasının değil, aynı
zamanda ayrımcı ve başkalaştırıcı unsurlarla yeterli mücadele iradesinin de ürünüdür.
Var olan ya da yaratılan ortak alanlar aidiyetleri oluşturur. Çünkü “insanlar, kendilerine
tanıdık gelen mekânlarda kendilerini daha güvende hissetmekte ve bu koşul gerçekleştikten sonra da aidiyet duygusunu geliştirmektedir” (Yıldırım, 2012:144; Solak, 2017:21).
Ancak, farklılığın oluşturulması yoluyla kimliğin sağlamlaştırılması, ötekiliğin inşa edilmesi yoluyla kimliğe özgüvenin kazandırılması sağlanır. Farklılığın tanımlanması kimliğin
mantığı içinde yer etmiş olan bir gerekliliktir. Ötekiliğin inşa edilmesi ise, bu mantığın
içine kolayca sızan bir ayartmadır, hatta ayartmadan da öte bir şeydir (Connolly, 1995:24).

Sonuç

Sonuç itibariyle, gerek cumhuriyetçi-laik kimlik ekseninde yer alanlar gerekse de muhafazakâr-dindar kimlik ekseninde yer alanlar arasında İzmir ve Konya kentleri üzerinden
mekansal olarak da değerler ekseninde şekillendirilen kimlikler beraberinde söylemsel
bir yapı olarak ‘öteki’ inşasına yol açmakta ve bir çeşit ‘biz ve onlar’ ayrımı yaratılmasına neden olmaktadır. “Mekân ve kimlik arasındaki karşılıklı ilişki sahiplenme, kendileme,
aidiyet gibi duygularla görünür hale gelmekte bu duygular yaşanılan mekâna kimlikten
birtakım özellikler, anlamlar yüklemektedir” (Solak, 2017:35).
Mekan ve kimlik arasında organik ve dinamik bir etkileşim mevcuttur. İnsanlar yaşadıkları mekanlarda kendilerini gerçekleştirerek kişiliklerinin taleplerini karşılarlar (Karakaş, 2018:30). Yine Karakaş’ın (2018:30) aktardığı üzere, mekan, çok boyutlu bir anlam
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dünyasını temsil eder, insanı bir yere sabitler ve orası ile ilişkilendirir. Bir yeri sahiplenen
insan, onu kendisine ait hale getirmekte ve onu benimsemektedir. Farklı yerler ile o yer
arasında önemli ayrımlar temelinde anlamlar yükler. Farklı yerler onda bir şey ifade etmemesine karşın, benimsediği, yerleştiği, konumlandığı, zemin bildiği, onu bizatihi kendiliğinin, kimliğinin karşılığı olmaktadır (Lefebvre, 2014:108). Bu anlamda, cumhuriyetçi-laik
kimliğin “öteki”si muhafazakâr-dindar kimliği; muhafazakâr-dindar kimliğin “öteki”si ise
cumhuriyetçi-laik kimlik olmaktadır. Kimliğin kurucu unsurlarından en önemlisi başka
birinin yani ‘ben’den başkasının (postmodern bir ifadeyle öteki’nin) bulunmasıdır. Dolayısıyla, kimliğin inşası ‘başkalığın’ inşasından ayrılamaz; kimliğin kendisi, ancak başkalıkla
ortaya konduğu takdirde bir anlam ifade eder. Özne kendisine ve başkalarına kim olduğuna dair hikâyeler anlattığında, kim olmadığını da söylemiş olur (Schick, 2001:20).

Bourdieu (2010), farklı sınıflara mensup bireylerin kendi benimsediklerinden ayrı bir
hayat tarzını sürdürmekte olanlara, bir başka deyişle ‚ötekilere, karşı besledikleri hoşnutsuzluktan bahseder ve bunun sınıflar arasındaki en güçlü bariyer olduğunu iddia eder
(akt. Doğan, 2012:155). Bu anlamda, kazanılan kimlik (grup) bilinciyle farklı olana karşı
algılamalar bireysel süreçten başlayıp toplumsal sürece uzanan bir ontolojik temelden
beslenmektedir. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken nokta, reddedilecek ‘öteki’nin daima kimlikle birlikte bulunduğu ve ‘öteki’ne ne ölçüde varsa ve belirginse kimliğin de o
ölçüde belirginleştiğidir (Türkbağ, 2003:211). Öteki karşıtlığı üzerinden tanımlanan kimlikler ise toplumun diğer grup ve bireylerine “tehdit unsuru” olarak gösterilmekte, dolayısıyla bunların varlığı bir güvenlik sorunu olarak ağılanabilmektedir (Toruk, 2012:177).
Öte yandan “öteki”, “marjinallik”, “yokluk” ve “gerilik” gibi pejoratif sıfatlar taşıdığı gibi
“imtiyazlılık” ve “tercih edilirlik” gibi pozitif boyutlar da taşıyabilir (Kuran-Burçoğlu, 1;
akt. İnaç, 2014:37).).

Derrida’nın (1992, 2003) bakış açısında da kimliğin oluşması, daima “biz”in yaratılmasını gerektirir. Burada insan topluluklarında sosyal bağın tesisi, oluşturucu bir dış
alanın belirlenmesine bağlıdır. “Biz”in yaratılması, “onlar”ın icadını gerektirmektedir.
Bu anlamda, “biz ve onlar yalnızca iki ayrı insan grubunu değil, tümüyle farklı iki tutum
arasındaki duygusal bağlanma/antipati, güven/kuşku, güvenlik/korku, işbirliği/çekişme
arasındaki ayrımı da temsil eder (Bauman, 2016:51). Aslında, buradaki mesele ötekinin
varlığı değil, ben/biz olarak tanımladığımız şeyle öteki arasındaki sınırların ne kadar katı
veya geçişken olduğunda yatıyor (Paker, 2007). Bauman’a (2016:52) göre, “biz ve onlar, iç
grup ve dış grup, her bir örnekte bizim kendimize özgü duygusal renklerimiz kadar ayrı
ayrı öz niteliklerimizi de karşılıklı uzlaşmazlığımızdan türetir. Denebilir ki, bu uzlaşmazlık
zıtlığın iki tarafını da tanımlar. Yine denenebilir ki, her bir taraf kendi kimliğini, bizim onu
zıddıyla birlikte uzlaşmazlık oluşturan bir şey olarak görmemizden türetir. Bu anlamda,
dış grup, tam da iç grubun kendi hayali zıddıdır ve iç grubun öz kimliği, tutarlığı, kendi
içindeki dayanışması ve güvenliği için ona ihtiyacı vardır”. Lakin, bireylerin mekan üzerinden öteki gruplara sınırlar koyması, iç grup kimliğinin pekişmesine ve bayraklaştırılmasına yol açar. Doğal olarak bu durum bireylerin gruplararası iletişim ve etkileşimini sınırlandırır ve öteki ile olan ilişkinin son derece katı bir şekilde kurulmasına yol açar. Nitekim
Paker’in (2007) deyişiyle, eğer ben/biz katı/otoriter bir şekilde kurulmuşsa, özgüven
yoksunluğu yaşıyorsa, öteki saydıklarıyla arasında ortak insani bir zemin varsaymıyorsa,
kendi içindeki öteki konumlarının ya da potansiyellerinin farkında değilse ya da onları
inkar etme ihtiyacındaysa, öteki, yani benden/bizden farklı olan, beni/bizi de etkileşim
içinde geliştirebilecek bir zenginlik olarak görülmez, onun yerine derinden derine teğelleri zar zor tuttuğu sezinlenen beni/bizi bozacak bir tehdit unsuru olarak görülür.
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Kamu harcamaları ekonomik büyümenin teşviki için oldukça önemli rol oynamaktadır. Kamu harcamalarını finanse eden en güçlü argüman vergi gelirleridir. Vergi, kamu
harcamalarını finanse etmek amacıyla, yasal olarak toplanan paradır. Vergi iki çeşit yolla
toplanabilmektedir; kurumlardan veya insanların gelirlerinden doğrudan toplanan vergiye dolaysız vergi, malların veya hizmetlerin fiyatlarına eklenmesi yoluyla elde edilen
vergiye dolaylı vergi denmektedir.

Toplumsal refah için oldukça önemli olan vergilerin toplanması adil olmalıdır. Ölçülü
ve adil vergi oranları hem devlet için önemli bir mekanizma hem de toplumsal refah için
önemli bir olgudur. Vergi oranlarının gereğinden fazla olması, halkın alım gücünü düşürecek ve uzun vadede devletin elde edeceği gelirden devleti mahrum bırakacaktır. Vergi
oranlarının tam tersine gereğinden düşük olması devletin gelirlerini kısacak, kamu harcamalarında azalmaya yol açacaktır. Bu nedenle vergi oranları belirlenirken çok dikkatli
davranılmalı, ekonomi ve toplum yapısına dikkat edilmelidir. Solow (1956) vergi ile ekonomik büyüme arasında yeni bir çalışma sunmaktadır. Yeni klasik büyüme modeline göre
vergilerin istikrarlı bir biçimde ekonomik büyümeyi etkilemeyeceği ve gelir vergisinin
ekonomik dağılım üzerinde olumsuz etki bırakacaktır.

Kamunun vergi toplama sistemleri oldukça karmaşık bir durumdur. Ekonomik sistemde vergi sistemleri çok önemlidir. Vergi reformlarının nasıl tasarlanacağı uzun yıllardır tartışılagelen bir konudur. Vergi reformlarındaki karışıklık ilerleme, verimlilik ve en
yüksek oranların seviyesi, optimal vergi karması ve işçi gelirinden tüketim vergisine olası
kaymalar gibi konuları içermektedir. Vergi politikalarının dizayn edilmesi hem ekonomik
büyümeyi hızlandırması hem de olası krizler karşısında en az zararla etkilenme konuları
için oldukça önemlidir. Bunun kararı verilmesi oldukça zordur çünkü kısa dönemde toparlanma talepteki artışa bağlıdır ve uzun dönemdeki artış arza bağlıdır.  Bu fark kısa vadeli
vergi imtiyazlarının geri döndürülmesi zor olabileceğinden, krizi hafifleten politikaların
uzun vadeli büyümeyi tehlikeye sokabileceğini göstermektedir (Arnold vd., 2011).

Vergilerin seviyesi, büyüme işlevine sahip olacak şekilde doğru bir şekilde belirlenmelidir. Vergilerin seviyesi, büyüme işlevine sahip olacak şekilde doğru bir şekilde belirlenmelidir. Bununla birlikte, vergi indirimleri daha düşük vergi gelirleriyle sonuçlanabilir,
bu da kamu gelirlerini ve kamu harcamalarını ve kamu ihtiyaçlarını karşılamak için gereken kaynakları azaltır. Vergilerin özü, devlet harcamalarını finanse etmek için koşullar
sağlamak için fon toplama ihtiyacında ortaya çıkmaktadır. (Kalaš vd., 2017). Yüksek vergi
oranları yatırımları caydırması ve böylece ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediği
için sermaye maliyetini artırabilir ve yatırım teşviklerini azaltabilir. Vergiler aynı zamanda
hane halkının tasarruf etme, emek sağlama ve insan sermayesine yatırım yapma kararlarını da etkilemektedir. Bireyler, yüksek oranlarda vergilendirilen faaliyetler yerine, düşük oranlı vergilendirilen faaliyetleri tercih eder. Bunun nedeni, yüksek vergi oranlarının
bireylerin çalışma saatlerini azaltmasına, daha az verimli ekonomik faaliyete girmesine
veya işgücü piyasasından çıkmasına yol açmasıdır. Bu durum düşük ekonomik büyüme
oranları ile sonuçlanır (Poulson ve Kaplan, 2008; Ferede ve Dahlby, 2012; Dladla ve Khobai, 2018).

Ekonomik büyüme, ekonomi literatüründe en önemli konseptlerden birisidir. Sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak ülkelerin en büyük hedeflerindendir. 1980’lerden
önce, teknolojik ilerlemenin ve nüfus artışının ekonomik büyüme üzerinde en önemli etkiye sahip olduğu kabul edilmişti. İçsel büyüme teorisinin gelişimi, vergi gibi endojen belirleyicilerin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini araştırmak için yeni olanaklar oluşturdu. Vergi gelirlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi, ülkedeki vergi sisteminin
yapısına büyük ölçüde bağlıdır (Alinaghi ve Reed, 2017; Palić vd., 2017).
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Bu çalışmanın ana amacı 26 OECD ülkesinde1 dolaylı ve dolaysız vergiler ile ekonomik
büyüme arasındaki eşbütünleşme ve nedensellik ilişkilerini incelemektir. Çalışmanın birinci bölümünde teorik bilgiler sunulmuştur. İkinci bölüm literatür çalışması olup önceki
çalışmalar hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölüm metodoloji ve uygulama kısmı olup ampirik sonuçların değerlendirildiği bölümdür. Son bölümde ise sonuç ve politik
öneriler verilmiştir.

2. LİTERATÜR

Son birkaç on yıl boyunca vergi gelirleri ile ekonomik büyüme arasında yapılan çalışmalar önem kazanmıştır. Ekonomik büyüme ile vergi gelirleri arasındaki ilişki, literatürde
değişik yöntemler kullanılarak ve farklı veri setlerinden yararlanılarak tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgular farklı sonuçlar vermektedir. Özellikle ampirik çalışmalar politika
yapıcıların dikkatini çekmiştir. Yapılan çalışmaların bazıları vergi gelirleri ile ekonomik
büyüme arasında nedensellik ilişkisini incelerken bazıları eşbütünleşme ilişkisini incelemektedir.

Ahmad vd. (2016) çalışmalarında Pakistan’ın 1974 ile 2010 dönemini incelemişlerdir.
Yıllık veriler kullanılan çalışmanın bulgularında, toplam vergi gelirleri ekonomik büyüme
üzerinde negatif etkiye sahiptir. Araştırma sonucunda ekonomik büyümeyi artırabilmek
için dolaylı vergileri azaltarak dolaysız vergileri artırmak gerekmektedir. Oboh vd. (2018),
Nigeria, Ghana, Sierra Leone, Benin and Burkina Faso ülkelerini 2000 ile 2015 dönemi
boyunca araştırmışlardır. Elde edilen bulgularda toplam vergi gelirinin ekonomik büyüme
üzerinde olumlu ve önemli bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Johansson vd. (2008),
ekonomik büyümeyi teşvik etmek için vergi yapılarının tasarımını araştırmışlardır. Elde
edilen bulgulara göre kurumlar vergisi ekonomik büyümeyi, ardından kişisel gelir vergilerini ve ardından tüketim vergilerine zarar verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Basheer vd.
(2019), Bahrain ve Oman’ı 1990 ile 2010 dönemi boyunca araştırmışlardır. Çalışmanın
sonuçları, vergi geliri ile hem ekonomik hem de finansal faktörler arasında anlamlı bir
ilişki olduğunu göstermektedir. Yani GSYİH büyümesi, banka sermayesinin aktif oranına,
borç verme risk primi, Doğrudan yabancı yatırım net girişi ve dönem içindeki nakit fazla /
açık olduğunu açıkladı. Acosta‐Ormaechea vd. (2012), 69 ülkeyi 1970 ile 2009 dönemi boyunca incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlarda, gelir vergisindeki artış, tüketim vergisinde
azalmaya yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca gelir vergisindeki düşüş, katma değer ve
satış vergilerini artırırken, aynı zamanda ekonomik büyümeye olumlu etki sağlamaktadır.
Jaimovich ve Rebelo (2017), 20 OECD ülkesini ampirik olarak analiz etmişlerdir. Bulgulara
göre, düşük vergi oranlarının uzun vadeli büyüme oranları üzerinde çok küçük bir etkisi
vardır. Ancak vergi oranları arttıkça, büyüme üzerindeki olumsuz etkileri çarpıcı biçimde
artmaktadır. Karras ve Furceri (2009), 19 Avrupa ekonomisini 1965 ile 2003 dönemi boyunca analiz etmişlerdir. Elde edilen sonuçlarda, vergilerdeki artışın ekonomik büyüme
üzerindeki etkisi negatif ve kalıcıdır.
Manukaji (2018), 1994 ile 2016 döneminde Nijerya’yı araştırmıştır. İncelenen tüm
vergi bileşenlerinin (Katma Değer Vergisi Geliri, Kişisel Gelir Vergisi Geliri, Petrol Kar Vergisi Geliri ve Şirket Gelir Vergisi Geliri) Nijerya’daki ekonomik büyümeyi önemli ölçüde
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Koltán ve Machová (2013), 2000 ile 2010 dönemi boyunca 34 OECD ülkesini analiz etmişlerdir. Araştırma sonucu, vergilendirmenin, hem vergi
kotasını kullanarak vergi yükünü ölçerken, hem de alternatif Enstrümantal Değişkenler
Yöntemi (WTI) vergi yükü endeksini kullanırken ekonomik büyümeyi önemli derecede
olumsuz etkilediğini göstermektedir. Macek (2014), 2000 ile 2011 dönemi boyunca OECD
ülkelerini araştırmıştır. Ampirik sonuçlara göre, OECD ülkelerinde ekonomik büyümeyi

1

“Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Kore, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri”.
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teşvik artırabilmek için, ekonomik-politik otoritelerin kurumlar vergisini ve kişisel gelir
vergilerini düşürmesi ve gelir vergisi gelirlerinin kaybını dolaylı vergi gelirlerindeki artışla telafi etmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Babatunde (2017), 16 Afrika ülkesini
2004 ile 2013 dönemi için analiz etmiştir. Çalışmanın ampirik bulgularında, vergi gelirinin GSYH ile pozitif ilişkili olduğunu ve Afrika’daki ekonomik büyümeyi desteklediğini
göstermiştir. Çalışma vergi gelirinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ile önemli bir pozitif ilişkisi
olduğu sonucuna varmıştır. Palić vd. (2017), Croatia’yı 2000 ile 2016 dönemi için analiz etmiştir. Aylık verilerin kullanıldığı çalışma sonuçlarında Hırvatistan’daki kişisel gelir
vergilendirmesinin uzun vadede ekonomik büyüme üzerinde önemli bir olumsuz etkiye
sahip olduğunu göstermektedir. Dladla ve Khobai (2018), Güney Afrika’yı 1981 ile 2016
dönemi için analiz etmişlerdir. Ampirik bulgular, Güney Afrika’da vergiler ile ekonomik
büyüme arasında negatif bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Nedensellik ilişkisini inceleyen araştırmalardan Widmalm (2001), 23 OECD ülkesini
1965 ile 1990 dönemi için araştırmıştır. Elde edilen bulgularda vergi gelirleri ekonomik
büyümenin nedenselidir. Saafi vd. (2017), 23 OECD ülkesini 1970 ile 2014 dönemi boyunca incelemişlerdir. Avustralya, Danimarka, Finlandiya, Japonya, Yeni Zelanda ve Norveç’te
ekonomik büyümeden vergi yükü oranlarına doğru tek yönlü nedenselli tespit edilmiştir.
Ayrıca Almanya, Hollanda, Portekiz, ve İsveç’te yükü oranlarından ekonomik büyümeye
doğru tek yönlü nedensellik tespit edilmiştir. Takumah (2014), Ghana’yı 1986 ile 2010
dönemi için araştırmıştır. Nedensellik sonuçlarında hükümetin toplam vergi gelirinden
ekonomik büyüme doğru tek yönlü nedensellik tespit etmiştir. Tiwari (2012), 1947 ile
2009 dönemi için ABD’yi incelemiştir. Çalışmasındaki ampirik bulgularda toplam vergi
gelirinden ekonomik büyüme doğru tek yönlü nedensellik tespit etmiştir. Karagianni vd.
(2012), ABD’yi 1948 ile 2008 dönemi için araştırmışlardır. Nedensellik analizlerinde toplam vergi gelirinden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik vardır. Ayrıca gelir
vergisinden ekonomik büyümeye doğru, kurumlar vergisinden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik tespit etmiştir. Taha vd. (2011), Malezya’yı 1970 ile 2009 dönemi
için araştırmışlardır. Elde edilen ampirik bulgularda ekonomik büyümeden toplam vergi
gelirine doğru tek yönlü nedensellik tespit etmişlerdir. Keho (2011), Fildişi Sahili’ni 1960
ile 2006 dönemi için analiz etmiştir. Elde edilen bulgularda, vergi gelirleri ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilemektedir ayrıca vergi yükü ile ekonomik büyüme arasında çift
yönlü nedensellik ilişkisi vardır.

3. VERİLER, METODOLOJİ ve UYGULAMA
3.1. Veriler

Bu çalışmada, 26 OECD ülkesinin 1980 ile 2017 dönemi yıllık verileri kullanılmıştır.  
Kullanılan değişkenler; gayri safi yurt içi hasıla (GDP) verileri (Cari ABD $ cinsinden) ekonomik büyümenin bir temsilcisi olarak; dolaysız vergiler ve dolaylı vergilerdir. Tüm veriler Cari ABD $ cinsinden ele alınmıştır. GDP verileri Dünya Bankasından, olaysız vergiler
ve dolaylı vergiler OECD Database’den alınmıştır. Çalışmada kullanılan model:

Tüm değişkenlerin doğal logaritması alınarak modele dahil edilmiştir.

(1)

3.2. Metodoloji ve Uygulama

Çalışmada kullanılacak ekonometrik yöntemleri seçebilmek için öncelikle yapılması
gereken değişkenlerin ve modelin yatay kesit bağımlılığını test etmektir. Değişkenlerin ve
modelin yatay kesit bağımlılığını test edebilmek için Breusch-Pagan (1980)
testi ve
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Pesaran (2004)
testi kullanılmıştır. Bu testlerin hipotezleri: H0: “Yatay kesit bağımlılığı yoktur” ve H1: “Yatay kesit bağımlılığı vardır” şeklindedir.

(2)

burada : artıklar arasında yatay kesit korelasyonlarının tahminlerini göstermektedir. H0 hipotezi altında yatay kesit bağımlılığı yoktur. H0 hipotezi altında N sabit ve T→∞’a
gitmektedir. İstatistik N(N-1)/2 serbestlik derecesi ile Ki-kare asimptotik dağılımı vardır.
(3)

istatistiği Pesaran (2004), H0 hipotezi altında T→∞ ve N→∞ durumunda,
standart normal dağılır.

Breusch-Pagan (1980)
testi ve Pesaran (2004)
testlerinin kullanılmasının nedeni, zaman boyutu yatay kesit boyutundan büyük olduğunda (T>N) iyi sonuçlar
vermektedir (Gövdeli, 2018).
Sabitli Model

lnGDP

İstatistik

p-değeri

59.545

0.000

1843.113

0.000

lnDT

İstatistik

p-değeri

123.709

0.000

3478.974

0.000

lnIDT

İstatistik

p-değeri

163.258

0.000

4487.270

0.000

Tablo 1. Yatay-kesit Bağımlılığı Testleri

MODEL

İstatistik

p-değeri

33.691

0.000

1183.955

0.000

Tablo 1’de değişkenlerin yatay kesit bağımlılığı sunulmaktadır. Breusch-Pagan (1980)
testi ve Pesaran (2004)
testi sonuçlarına göre sıfır hipotezi olan “Yatay
kesit bağımlılığı yoktur” reddedilmiştir. Böylece değişkenlerde yatay kesit bağımlılığı olduğu tespit edilmiştir. Değişkenlerde yatay kesit bağımlılığı olduğundan kullanılması gereken birim kök testinin ikinci nesil birim kök testlerinden seçilmesi gerekmektedir. Bu
çalışmada kullanılan ikinci nesil panel birim kök testi Pesaran (2007) CADF panel birim
kök testidir.
Zaman serisi verilerinin birim kök varlığını incelemek için, Im, Pesaran ve Shin (IPS)
(2003) tarafından geliştirilen heterojen panel birim kök testi kullanılabilmektedir. Bu test
genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) regresyonuna dayanmaktadır.

Burada, gecikme uzunluğu,
den otoregresif parametrelerdir.

belirleyici terimleri ve

(4)

kesite özgü birinci derece-

Standart IPS testi, dışsal ekonomiler veya şoklar durumunda sahte çıkarımlara yol
açabilir. Bu yüzden, Pesaran (2007) önerdiği yatay kesitsel genişletilmiş IPS testi kullanılır. Bu test, gecikmiş seviyelerin yatay kesit ortalamaları ve bireysel serilerin birinci farkı
ile genişletilmiş ADF regresyonudur (Herzer, 2016). Buna göre, yatay kesitsel genişletilmiş ADF (CADF) regresyonu;
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(5)

Burada , ’nin yatay kesit ortalaması ve
’dir. Her bir kesit için
hesaplanan CADF istatistiklerinin aritmetik ortalaması alınarak, panelin genelinde birim
kökün varlığına karar verilir.
(6)

Burada , denklem 10’deki ’nin EKK t-oranıdır. Kritik değer Pesaran (2007)’deki tablo değerleri ile karşılaştırılır. Pesaran (2007) CADF hipotezleri: H0:”Değişken birim köklüdür” ve H1:”Değişken durağandır” şeklindedir.
DEĞİŞKENLER

GDP
DT

Seviyede

Birinci Fark

t-stats

t-stats

-2.113

-4.226

-1.724

-2.222

-1.628

IDT

-2.479

Tablo 2. CADF Panel Birim Kök testi Sonuçları

Not: CIPS için kritik tablo değerleri N=26 T=38 için sabitlide sf. 280 IIb’de %5’te
-2,16’dır.

Tablo 2’de CADF panel birim kök testi sonuçları verilmiştir. GDP, DT ve IDT değişkenlerinin test istatistikleri Pesaran (2007) tablo IIb ile karşılaştırıldığında H0 hipotezi reddedilemediği, böylece seviyede birim köklü olduğu görülmektedir. Değişkenlerin birinci
farkı alındığında ise H0 hipotezi reddedildiğinden, tüm değişkenler durağan olduğu tespit
edilmiştir.

Çalışmada kullanılacak ikinci nesil panel eşbütünleşme testini belirleyebilmek için
eşbütünleşme denklemlerindeki eğim katsayılarının homojenliğinin test edilmesi gerekmektedir. Pesaran ve Yamagata (2008), eşbütünleşme denklemlerindeki eğim katsayılarının homojenliğini test etmek için iki farklı test istatistiği geliştirmişlerdir:
Büyük örneklemler için:

(7)

(8)

Küçük örneklemler için:

Burada N; yatay kesit sayısını, S; Swamy test istatistiğini, k; açıklayıcı değişken sayısını
ve Var(t,k) standart hatayı ifade etmektedir. Pesaran ve Yamagata (2008) homojenlik testinin hipotezler: H0: “Eğim katsayıları homojendir” ve H1:  “Eğim katsayıları heterojendir”
şeklindedir.
Test İstatistiği

Olasılık Değeri

45.743

0,000

48.286

Tablo 3. Homojenlik Testi Sonuçları

0,000
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Tablo 3’te homojenlik testi sonuçları verilmiştir. Hesaplanan testlerin olasılık değerleri 0.05’ten küçük olduğu için, H0 hipotezi olan “eğim katsayıları homojendir” reddedilerek
eşbütünleşme denkleminde, sabit terim ve eğim katsayılarının heterojen olduğuna karar
verilmiştir.

Modelin yatay kesit bağımlılığı sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Modelde yatay kesit
bağımlılığı olmasından ötürü kullanılması gereken eşbütünleşme testinin ikinci nesil eşbütünleşme testlerinden seçilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, çalışmada kullanılan eşbütünleşme testi ikinci nesil panel eşbütünleşme testlerinden olan Westerlund ve Edgerton
(2007) panel eşbütünleşme testi kullanılmıştır.
(9)

burada,
ve
sırasıyla zaman serilerini ve yatay kesit birimlerini göstermektedir.
vektörü K boyutuna sahiptir. Regresörler saf rastgele yürüyüş
sürecini takip ettikleri varsayılmaktadır. Hata terimleri
aşağıdaki gibi sunulmuştur:

burada,

dir var

with

(10)

sıfır ortalama ve varyansa sahip, bağımsız ve aynı şekilde dağıtılmış işlem.

vektörü tatmin edici bir doğrusal süreçtir.

burada,
t boyunca i.i.d. olan sıfır hatadır. Westerlund ve Edgerton (2007) panel eşbütünleşme testinin hipotezleri
tüm i’ler için
bazı i’ler için.

Westerlund ve Edgerton (2007) panel eşbütünleşme testi aşağıdaki gibi tahmin edilebilir:
,
ve
’nin kısmi toplama işlemidir,
vadeli varyansıdır.
test istatistiği

’ye bağlı

(11)

koşulunun tahmini uzun

bootstrap p-değeri

MODEL 1
5.563

0.706

Tablo 4. Panel Eşbütünleşme Testi Sonuçları

Westerlund ve Edgerton (2007) panel bootstrap eşbütünleşme testi sonuçları Tablo
4’te verilmiştir. test sonucuna göre, p değeri 0.706 olarak bulunmuştur. Böylece H0 hipotezi olan “modelde eşbütünleşme vardır” hipotezi reddedilememiştir. Bu nedenle panelde
eşbütünleşme ilişkisinin olduğu, değişkenlerin uzun dönemde beraber hareket edeceği
sonucuna ulaşılmıştır.
Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedenselliği tahmin etmede kullanılan test istatistiği Wald istatistiklerinin basit ortalamasıdır:
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(12)

burada,
, i. yatay kesitte Granger nedenselliği tahmin etmek için Wald test istatistiğini göstermektedir.
(13)

burada,

olmak üzere ortalama ve varyans:

(14)

(15)

test istatistiği yatay kesitin az sayıda olmasına rağmen iyi sonuçlar vermektedir.
Dengesiz panellerde ve yatay kesitlerin heterojen gecikme uzunluğu olması durumunda
denklem (13**) test istatistiği yerine aşağıdaki test istatistiği kullanılır (Bozoklu ve Yilanci, 2013).
(16)

Lags
1
2
3
4

W-Stat.

0.770

1.919

3.096

3.777

DT ↛ GDP

Zbar-Stat.

-0.948

-0.495

-0.251

-0.850

Prob.

0.342

0.620

0.801

0.395

W-Stat.

1.930

3.194

4.197

5.123

GDP ↛ DT

Zbar-Stat.

2.792

2.326

1.670

1.097

Tablo 5. Dumitrescu Hurlin Panel Nedensellik Sonuçları

Prob.

0.005

0.020

0.094

0.272

Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik sonuçları Tablo 5’te görülmektedir.
Dört farklı gecikme uzunluğuna göre test edilmesinin nedeni, test sonuçlarının güvenilirliğini artırmak içindir. Elde edilen bulgulara göre dört gecikme uzunluğunun üçünde ekonomik büyümeden dolaysız vergilere doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
Lags

1
2
3
4

W-Stat.

1.420

2.782

3.792

4.653

IDT ↛ GDP

Zbar-Stat.

1.148

1.415

0.963

0.418

Prob.

0.250

0.156

0.335

0.675

W-Stat.

GDP ↛ IDT

Zbar-Stat.

1.472

1.315

3.569

0.573

2.837

4.048

1.537

-0.458

Tablo 6. Dumitrescu ve Hurlin Panel Nedensellik Sonuçları

Prob.

0.188

0.124

0.566

0.646
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Dolaylı vergiler ile ekonomik büyüme arasındaki Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik sonuçları Tablo 6’da sunulmaktadır. Tablo sonuçları incelendiğinde dört gecikme
uzunluğundan dördünde de test istatistikleri anlamsız çıkmıştır. Böylece ekonomik büyüme ile dolaylı vergiler arasında nedensellik tespit edilememiştir.

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışmada 26 OECD ülkesini 1980 ile 2017 dönemi boyunca dolaysız ve dolaylı vergiler ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki araştırılmıştır. Panel veri analizinde öncelikle
değişkenler ve panelde yatay kesit bağımlılığı test edilmiştir. Değişkenler ve panelde yatay
kesit bağımlılığı olduğu için kullanılan birim kök ve eşbütünleşme testleri ikinci nesil olması gerekmektedir. İkinci nesil panel birim kök testi olan Pesaran (2007) CADF sonuçlarında değişkenlerin I(1) mertebesinde durağan oldukları tespit edilmiştir. Pesaran ve
Yamagata (2008) homojenlik testi ile eşbütünleşme denklemlerindeki eğim katsayılarının
heterojen olduğu tespit edilmiştir. Westerlund ve Edgerton (2007) panel eşbütünleşme
testi ile modelde eşbütünleşme ilişkisi belirlenmiştir.

Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testi ile dolaysız ve dolaylı vergiler ile
ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi analiz edilmiştir. Ekonomik büyümeden
dolaysız vergilere doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Ancak ekonomik
büyüme ile dolaylı vergiler arasında nedensellik tespit edilememiştir. Elde edilen ampirik bulgulardan hareketle, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getirmek için dolaysız
vergilerin dolaylı vergilerden daha önemli bir rol oynadığı açıkça görülmektedir. Dolaysız
vergilerde yapılacak değişiklikler ülke ekonomisinde ciddi bir biçimde büyümeye veya
daralmaya yol açabilecektir. Bu sonuçlar, kriz anında dolaysız vergilerdeki değişikliklerin
ekonomiyi dolaylı vergilere nazaran daha ciddi bir biçimde değiştirecektir. Uygulanacak
genişletici veya daraltıcı mali politikaların dolaysız vergiler yoluyla uygulanması önerilmektedir.

Politika yapıcıların ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getirebilmek için vergi politikaları konusunda çok dikkatli davranması gerekmektedir. Düşük vergiler kısa dönemde ekonomiyi canlandırmasına rağmen uzun dönemde yansıması olumsuz olabilmektedir.
Tam ters durumda, yani yüksek vergiler yatırımcıları yatırım yapmaktan alıkoyacağı için
kısa ve uzun dönemde ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilecektir.

Ekonomik büyümeyi artıracak vergi reformları düzenlenirken toplumun ekonomik,
kültürel yapısı göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Özellikle toplumsal refahı içeren vergi
reformları kalıcı olacaktır. Çünkü toplumun az bir kesimini ilgilendiren, ülkenin sırf daha
hızlı büyümesi için uygulanan vergiler eğer toplumun diğer kesimi için olumsuzluklar doğuracaksa, bu vergi reformu toplumda kabul görmeyecektir. Toplumsal sorunlara yol açabilecek bu tür vergi reformları ülkenin ekonomisine ciddi olumsuzluklar bırakabilecektir.
Bu nedenle politika yapıcıların, işinin ehli ekonomistlerle beraber çalışmalıdır.

KAYNAKLAR

1.
2.

3.

4.

Acosta‐Ormaechea, S., Sola, S., & Yoo, J. (2012). Tax Composition and Growth: A Broad
Cross‐Country Perspective. German Economic Review.

Ahmad, S., Sial, M. H., & Ahmad, N. (2016). Taxes and economic growth: An empirical
analysis of Pakistan. European Journal of Business and Social Sciences, 5(2), 16-29.

Alinaghi, N., & Reed, W. R. (2017). Taxes and Economic Growth in OECD Countries: A
Meta-Regression Analysis.

Arnold, J. M., Brys, B., Heady, C., Johansson, Å., Schwellnus, C., & Vartia, L. (2011). Tax
policy for economic recovery and growth. The Economic Journal, 121(550), F59-F80.

Tuncer GÖVDELİ 393

5.

Babatunde, O. A., Ibukun, A. O., & Oyeyemi, O. G. (2017). Taxation revenue and economic growth in Africa. Journal of Accounting and Taxation, 9(2), 11-22.

7.

Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). The Lagrange multiplier test and its applications
to model specification in econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239253.

6.

8.

9.

Basheer, M., Ahmad, A., & Hassan, S. (2019). Impact of economic and financial factors
on tax revenue: Evidence from the Middle East countries. Accounting, 5(2), 53-60.

Dladla, K., & Khobai, H. (2018). The impact of Taxation on Economic Growth in South
Africa.

Dumitrescu, E. I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450-1460.

10. Ferede, E., & Dahlby, B. (2012). The impact of tax cuts on economic growth: evidence
from the Canadian provinces. National Tax Journal, 65(3), 563-595.

11. Gövdeli, T. Ekonomik Özgürlük, Turizm ve Ekonomik Büyüme: Brıcst Ülkelerinde
Kónya Bootstrap Nedensellik Analizi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 379-390.

12. Herzer, D. (2016). Unions and Income Inequality: A Heterogeneous Panel Co‐integration and Causality Analysis. Labour, 30(3), 318-346.

13. Jaimovich, N., & Rebelo, S. (2017). Nonlinear effects of taxation on growth. Journal of
Political Economy, 125(1), 265-291.

14. Johansson, Å., Heady, C., Arnold, J., Brys, B., & Vartia, L. (2008). Taxation and economic
growth. Working Paper No.620, OECD Economics Department.
15. Kalaš, B., Mirović, V., & Andrašić, J. (2017). Estimating the Impact of Taxes on the Economic Growth in the United States. Economic Themes, 55(4), 481-499.

16. Karagianni, S., Pempetzoglou, M., & Saraidaris, A. (2012). Tax burden distribution and
GDP growth: Non-linear causality considerations in the USA. International Review of
Economics & Finance, 21(1), 186-194.

17. Karras, G., & Furceri, D. (2015). Taxes and growth in Europe. South-Eastern Europe
Journal of Economics, 7(2).

18. Koho, Y. (2011). Tax Structure and Economic Growth in Cote dIvoire: Are Some Taxes
Better Than Others?. Asian Economic and Financial Review, 1(4), 226.

19. Koltán, I., & Machová, Z. (2013). IMPACT OF THE TAX BURDEN ON THE LIVING STANDARD IN OECD COUNTRIES. Ekonomický časopis (Journal of Economics), 9(61), 951962.

20. M.H. Pesaran, (2004) “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels,” Cambridge Working Papers in Economics no. 435. University of Cambridge.
21. Macek, R. (2014). The impact of taxation on economic growth: case study of OECD
countries. Review of economic perspectives, 14(4), 309-328.

22. Manukaji, I. J. (2018). Effect of Tax Structure on Economic Growth in Nigeria. International Journal of Innovative Finance and Economics Research 6(1):1-11.

23. Oboh, J. O., Chinonyelum, O. J., & Edeme, R. K. (2018). Tax Revenue and Economic
Growth in Selected ECOWAS Countries, Evidence from Sure Model. International
Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 8(3),
310-324.
24. Palić, I., Žmuk, B., & Grofelnik, B. (2017). The long-run impact of personal income
taxation on economic development: Evidence from Croatia. Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics, 3(1), 35-44.

394 SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER

25. Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross‐section
dependence. Journal of applied econometrics, 22(2), 265-312.
26. Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of Econometrics, 142(1), 50-93.

27. Poulson, B. W., & Kaplan, J. G. (2008). State income taxes and economic growth. Cato
J., 28, 53.

28. Saafi, S., Mohamed, M. B. H., & Farhat, A. (2017). Untangling the causal relationship
between tax burden distribution and economic growth in 23 OECD countries: Fresh
evidence from linear and non-linear Granger causality. The European Journal of Comparative Economics, 14(2), 265-301.

29. Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. The quarterly
journal of economics, 70(1), 65-94.

30. Takumah, W. (2014). Tax Revenue and Economic Growth in Ghana: A Cointegration Approach. MPRA Paper No. 58532. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/58532/1/
MPRA_paper_58532.pdf.

31. Westerlund, J., & Edgerton, D. L. (2007). A panel bootstrap cointegration test. Economics Letters, 97(3), 185-190.

32. Widmalm, F. (2001). Tax structure and growth: Are some taxes better than others?. Public Choice, 107(3-4), 199-219.
33. Bozoklu, Ş. ve Yılancı, V. (2013). Finansal Gelişme ve İktisadi Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Gelişmekte Olan Ekonomiler İçin Analiz. Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2), 161- 187

34. Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. IZA Discussion Paper No. 1240

Kurumsal Sosyal Sorumluluk
(Kss) ve Türkiye’deki Uygulama
Örnekleri
1

Cengiz GÜNEY

2

chapter
95

1

2

Bu çalışma yazarın “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bağlamında Çevresel Faaliyet Raporlaması:  
BİST 100 Endeksinde Yer Alan Şirketler Üzerinde Bir İçerik Analizi” isimli doktora tezinden
üretilmiştir.
Dr. Öğr. Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu

1. GİRİŞ

Cengiz GÜNEY 397

20. yüzyılın 2. Yarısından itibaren toplumsal sorumluluk kavramı modern dünyadan
başlayarak bütün yerkürede etkili olmaya başlamıştır. Toplumsal hayatta devlete yüklenen görev ve sorumluluk alanı dönüşüme uğramıştır. Devlet toplumsal ihtiyaçların çeşitliliği ve çokluğu ile tek başına baş etme noktasında yetersiz kalmaya başlamıştır. Artık
her şeyi devletten beklemenin doğru olmayacağı, bu bağlamda özel teşebbüsün daha fazla
devreye girmesi gerektiği konusunda bir anlayış hakim olmuştur.

Klasik anlayışta sadece üreten ve bu şekilde karını maksimize etme mücadelesi veren
işletme anlayışından, toplumsal sorunlara karşı duyarlı olan ve gerektiğinde taşın altına
elini koyan bir işletme anlayışına geçilmiştir.

İşletmeler toplumsal sorumluluk projelerini yaparak kendi imajlarını ve tanınırlıklarını arttırma yoluna gitmektedirler. Rekabetin olanca hızıyla devam ettiği küreselleşmiş
dünyada varlığını sürdürebilmek için bir fark ortaya koymak zorunda olan işletmeler, kurumsal toplumsal sorumluluk projelerine önem vermeye başlamışlardır. Bu uygulamalar
aynı zamanda sivil toplum, devlet ve işletmelerin birbiri ile iletişimlerini güçlendiren bir
unsurdur(Yavuzyılmaz ve Akıncı, 2018:189).
Bu çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Çalışma giriş ve sonuç bölümleri dışında yedi ana başlıktan oluşmaktadır.

Birinci ana başlık olan “Kss Kavramına İlişkin Tanım Ve Özellikler” başlığı altında kurumsal sosyal sorumluluk kavramına ilişkin tanım ve özelliklere yer verilmiştir. Bu bölümde kurum, kurumsallık, sosyal sorumluluk, kurumsal sosyal sorumluluk kavramları ve
kurumsal sosyal sorumluluk kavramının özelliklerine yer verilmiştir.

İkinci ana başlık olan “Kss Kavramının Tarihsel Gelişimi” başlığı altında kurumsal sosyal sorumluluk kavramının tarihsel gelişimi 1950 lerin başından başlayarak 2000 li yıllara
kadar ele alınmıştır. Bu bölümde kurumsal sosyal sorumluluk kavramını artan önemi ve
ilgisi üzerinde durulmuştur.
Üçüncü ana başlık olan “Kss İlkeleri” başlığı altında hesapverebilirlik, şeffaflık, sürdürülebilirlik adaletlilik (eşitlik) kavramları detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Dördüncü ana başlık olan “Kss Boyutları ve Düzeyleri” başlığı altında ekonomik sorumluluk, hukuki sorumluluk, ahlaki sorumluluk ve gönüllü sorumluluk başlıkları incelenmiştir. İşletmeler sosyal sorumluluk boyutlarını beş farklı düzeyde yaşamaktadırlar. Bu
çerçevede Sorumluluk Sahibi Olmayan, Kısmen Uyumlu, Çoğunlukla Uyumlu, Stratejik ve
Sosyal Avukat düzeyleri başlık altında ele alınmıştır.
Beşinci ana başlık olan “Kss Alanları” başlığı altında kısaca bu alanlar belirtilmiştir.

Altıncı ana başlık olan “Kss Modelleri” başlığı altında kurumsal sorumluluk modelleri
incelenmiştir. Davis’in sosyal sorumluluk modeli, Ackerman’ın sosyal sorumluk modeli, ve
Preston ve Post’un sosyal sorumluluk modeli bu çerçevede irdelenmiştir.

Yedinci ana başlık olan “Türkiye’de KSS Faaliyetleri” başlığı altında Capital dergisinin
yapmış olduğu “Türkiye’nin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Liderleri” adlı araştırma sonuçlarına yer verilmiştir.

2. KSS KAVRAMINA İLİŞKİN TANIM VE ÖZELLİKLER

Türk Dil Kurumu, İktisadi Terimler Sözlüğü’nde kurum “Belirli düşüncelerin, davranış kalıplarının, bireyler arasındaki ilişkilerin ve karşılıklı görevlerin oluşturduğu, kökü
birtakım törelere dayalı toplumsal örgenleşme (örneğin: din, aile vb.)” şeklinde tanımlanmaktadır. (Türk Dil Kurumu [TDK], http://www.tdkterim.gov.tr, E.T:25.07.2013).  İşletme
Bilimi açısından ele alındığında ise kurum, “sürekli yeniden üretilen, varlığını, nispeten
kendi kendine harekete geçiren veya otomatik sosyal süreçlere borçlu olan, sosyal bir dü-
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zen” olarak tanımlanmaktadır. Bu düzen kurallara bağlı ve standartları olan sosyal uygulamaları içeren kurulu bir düzen olma özelliği taşımaktadır (Yoğun Erçen, 2010:2). Kurumsallaşma ise “Örgütsel istikrar, meşruluk, tahmin edilebilirlilik, çok kaynak ve çevreye
uyum sağlamak için, kararlı olmayan ya da gevşek organize olmuş ve dar teknik eylemler
ve yapılardan düzenli, kararlı ve sosyal olarak kurumsal çevreye entegre olmuş yapılanmaya giderek, bunun içselleştirilmesi ve bütün çalışanlarca ve yöneticilerce aynı algılama
düzeyine ulaşılıp, değişik şartlarda ve ortamlarda, bu yapılanma ve buna bağlı davranış biçimlerinin otomatik olarak uygulanmasıdır.” şeklinde tanımlanabilir (Apaydın, 2008:122).

İşletmeler bireysel ve toplumsal ihtiyaçları karşılamak üzere kurulmuşlardır. Ancak
işletmeler, ihtiyaçları karşılama aşamasında üretim faktörleri olarak adlandırılan çeşitli
kaynakları da tüketmektedirler.  Emek, sermaye, tabiat temelde kabul edilen üretim faktörlerini (kaynaklar) oluşturmaktadır. Literatür de bu faktörleri bir araya getiren kişi, yani
müteşebbis de üretim faktörleri içerisinde kabul edilmektedir. Bu faktörler kaynak olarak ele alındığında, bazılarının yenilenebilir kaynak olduğu, bazılarının ise yenilenemez
kaynak olduğu görülmektedir. Özellikle üretim sürecine hammadde olarak dahil edilen
doğal kaynaklar, üretim süreci sonunda ya tamamen tüketilmekte, ya da şekil ve kimyasal yapıları değişmektedir. Kıt kaynakların kullanımı noktasında işletmeler varolan doğal
kaynakları kullandıkları için topluma karşı bazı sorumlulukları doğal olarak yüklenmiş
sayılmaktadır. Zira kaynaklar kıttır ve kıt olan bu kaynaklar sadece işletmelere tahsis edilmiş kaynaklar değildir. Toplumdaki her fert kıt kaynaklardan faydalanmak durumundadır.

İşletmeler süreci sonunda toplumun karşısına sadece ürün ile çıkmamakta, üretim
sürecinin kaçınılmaz ancak azaltılabilir bir sonucu olan bazı olumsuzluklara da neden
olmaktadır. Bahsedilen olumsuzluklar üretimden kaynaklanan olumsuzluklardır ve toplumun her ferdi bu olumsuzluklardan etkilenmektedir. O halde işletmeler sosyal hayatı
etkileyen ve üretimden kaynaklanan olumsuzlukları da azaltma ya da tamamen sıfırlama
sorumluluğunu da üstlenmiş sayılmaktadır. Yasalar ve çeşitli standartlar bu olumsuzlukların giderilmesi noktasında işletmelere bir takım görevler yüklemiştir. Örneğin Türkiye’de “Çevresel Etki Değerlendirme Raporu” ile işletmelerin daha üretim faaliyeti başında
(kuruluş aşamasında)   çevreye olan etkilerinin raporlanması ve buna göre düzeltici ve
önleyici tedbirlerin alınması sağlanmaktadır.
Üretim faaliyetinin işletmelere bir takım sorumluluklar yüklediği açıktır. “sosyal sorumluluk” olarak adlandırılan bu kavrama literatürde çeşitli tanımlamalar getirilmiştir.

Sosyal sorumluluk; “Toplumun gerek ekonomik ve gerekse insan kaynaklarına karşı
bir kamusal duruş sergileyerek, bu kaynaklarını sadece özel kişi ve şirketlerin dar alanda
belirlediği menfaatleri için değil, geniş sosyal sonuçları için kullanıldığını görme istekliliğidir” (Top ve Öner, 2008:98) şeklinde tanımlanmaktadır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ise “işletmenin sürdürülebilir ekonomik gelişmeye olan
katkısı, çalışanlar, aileleri ve tüm toplumun yaşam kalitesini arttırmaya olan bağlılığı” olarak tanımlanmaktadır (İliç, 2010:305).
Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının ortak özellikleri şöylece belirtmek mümkündür (İliç,2010:306):

İşletmelerin kâr elde etmek için mal ve hizmet üretmelerinin ötesinde sorumlulukları
vardır.
•

Bu sorumlulukların içinde, işletmelerin ortaya çıkmasına neden oldukları sosyal
problemlerin çözümüne katkıda bulunmak da vardır.

•

İşletmeler sadece ekonomik değerlere odaklanmamakta, daha geniş anlamda insani
değerlere hizmet etmektedir.

•

İşletmeler sadece hissedarlara karşı değil, sosyal paydaşlar olan çevreye karşı da sorumludurlar.

•

•
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KSS faaliyetleri işletmelerin uzun dönemli çıkarlarıyla ilişkili olduğundan yasal düzenlemelerin çok ötesinde gönüllülük esasına dayalı faaliyetleri kapsamaktadır.

Sosyal sorumluluk işletmenin opsiyonel değil, işletmenin yönetim şeklini gösteren
bir temel faaliyet konusu olarak görülmelidir.

Kurumsal sosyal sorumluluğun ortak kavramsal özellikleri incelendiğinde bu kavramın, sadece bir hayırseverlik çeşidi olmadığını, sosyal amaç ve konuları saptamayı amaçlayan bir yönetim yaklaşımı olduğunu, geri dönüşümü olan bir yatırım olduğunu ve kar
getirmesi beklenen bir yatırım olmadığını görmek mümkündür (İliç,2010:306).

3. KSS KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Sorumluluk” kavramı, insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen “dinlerin” içinde kendini göstermektedir. Dinler, bireylerle beraber topluluk ve toplumlara birçok sorumluluk
yüklediği için insanların kendi ilkeleri, kişisel yargıları, inançları, değerleri ve ahlaki görüşleriyle bir sosyal sorumluluk anlayışı geliştirmiş oldukları belirtilmektedir. Daha sonra
insanlar arasındaki yaşayış ve iş yapış şekillerini belirtme adına yasalar ve kurallar kabul
edilmiştir (Bayrak, 2001:85-86).

Çalışmada kurumsal sosyal sorumluluk kavramının tarihsel gelişimi ele alınırken, öncelikle bu kavramın dünya literatüründeki tarihsel gelişimi ele alınmakta, kurumsal sosyal sorumluluk kavramından ne anlaşıldığı 1950’li yıllardan başlanarak ortaya konmaktadır. Daha sonra bu kavramın zaman içerisinde Türkiye’de geçirdiği süreç ele alınmaktadır.
21. yy dünyasında kurumsal sosyal sorumluluğun artış nedenlerini incelemek çalışmanın
diğer bir amacını oluşturmaktadır.
Tarihsel süreç çerçevesinde bakıldığında sosyal sorumluluk ile ilgili gelişmelerin geçmişte yaşanan çeşitli olaylardan kaynaklandığı görülmektedir. Sosyal sorumluluk kavramının varlığını 1800’lü yılların sonunda büyük şirketlerin sayılarının artmasıyla görmek
mümkündür. Tarihin kaydettiği en önemli ekonomik bunalımlarından biri olan ve 1929
yılında patlak veren “ “ekonomik bunalım” başta Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa’nın sanayileşmiş ülkeleri olmak üzere pek çok ülkede büyük oranda işsizliğe ve üretim
kayıplarına yol açması dünyada sosyal sorumluluk kavramındaki gelişmelerin hız kazanmasına sebep olmuştur. İlk olarak  1936’da Sears şirketi tarafından sosyal sorumluluklar
ve davranış şekillerini tartışmak için üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantılar düzenlenmiştir (Halıcı, 2001:12-13). Dünya’da sosyal sorumluluk kavramı ile ilgili literatür çalışmalarına bakıldığında, son elli  yılda artış gösterse de, ilk akademik çalışmalar 1930’lu
ve 1940’lı yıllara dayanmaktadır. Chester Barnard’ın (1938) “Functions of Executive”, J.
M. Clark’ın (1939) “Social Control of Business” ve Theodeore Kreps’in (1940)  “Measurement of Social Performance of Business”  adlı eserleri örnek olarak gösterilebilir (Carrol,
1999:269).

1950’li yıllara gelindiğinde ise “sosyal sorumluluk” kavramının şekil değiştirmeye ve
“kurumsal sosyal sorumluluk” anlayışına yaklaşmaya başladığı görülmektedir. Bunun nedeni 1950’li yıllara kadar “modern işletmecilik” kavramından ziyade “iş adamı” kavramının toplumda yer bulması, kurumların baskınlığının ancak 1950’li yıllarda artış göstermeye başlamasıdır. 1953 yılında Howard R. Bowen’ın kaleme aldığı “Social Responsibilities
of Buesinessman”  adlı eseri modern anlamdaki kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının
temelini oluşturmaktadır. Bowen sosyal sorumluluk kavramını “İş adamlarının kurallara
uygun karar vermenin yanında karar verirken toplumun değer yargılarını da göz önünde
bulundurması yükümlülüğü” olarak tanımlamaktadır (Carrol, 1999:270). Archie B, Carrol,
“Corporate Social Responsibility: Ecolution of a Definitional Construct” adlı makalesinde  
Howard R. Bowen’ı  “Father of Corporate Social Responsibility- Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Babası” olarak nitelendirmektedir.

400 SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER

1960’lı yılların kurumsal sosyal sorumluluk kavramının gelişimi açısından hız kazandığı bir dönem olduğu görülmektedir. Keith Davis, William C. Frederick, Joseph W. Mc.
Guire, Davis ile Robert Blomstorm ve Clarence C. Walton 1960’lı yıllarda kurumsal sosyal
sorumluluk kavramı üzerinde çalışmalar yapan yazarlardır.  Keith Davis ve  William C. Frederick sosyal sorumluluğu “İş adamlarının halkın beklentilerini önceden gören bir ekonomik sistem oluşturmaları yükümlülüğüdür” olarak tanımlamışlardır (Carrol, 1999:272).
Joseph W. Mc. Guire ise sosyal sorumluluğu “Kurumların sadece ekonomik ve yasal sorumluluklar değil bunların da ötesinde sosyal sorumluluklar taşıması gerekliliği” olarak
tanımlamaktadır (ÜBİUS, http://www.ebs.ee E.T:12.12.2011). Davis ve Robert Blomstorm “Business and its Environment” adlı eserinde kurumsal sosyal sorumluk kavramını “Kurumların karar ve faaliyetlerinin etkisinin tüm sosyal sistem içerisinde ele alması
yükümlülüğüdür” şeklinde tanımlamaktadırlar (Carrol, 1999:272). Clarence C. Walton ise
1967 yılında yayınladığı “Corporate Social Responsibilities” adlı eserinde kurumsal sosyal
sorumluluk kavramını tanımlarken ilk olarak “voluntary - gönüllülük” kavramını tanıma
eklemiştir (ÜBİUS, http://www.ebs.ee E.T:12.12.2011).

1970’li yıllar Harold Johnson, Manne ve Wallich, Keith Davis, Richard Eells ve Clarence
Walton, S. Prakash Sethi, Lee Preston ve James Post ve H. Gordon Fitch gibi yazarların
“kurumsal sosyal sorumluluk” kavramı üzerinde kafa yorduğu bir dönem olmuştur. Harold Johnson, 1971 yılında kaleme aldığı “Business in Contemporary Society: Framework
and Issue”   adlı eserinde sosyal sorumluluk sahibi kuruluşları “sadece ortakların daha
fazla kar elde etmesine değil, aynı zamanda çalışanlarının, tedarikçilerinin, satıcılarının,
yerel toplumun ve tüm ulusun menfaatlerini de göz önünde bulunduran kuruluşlardır”
şeklinde tanımlamaktadır (Carrol, 1999:276).  Manne ve Wallich’in 1972 yılında kaleme
aldığı “The Modern Corporation and Social Responsibility” adlı eserde ise “gönüllülük”
kavramı üzerinde durulmaktadır (Thomas ve Nowak, http://www.business.curtin.edu.
au E.T:15.06.2015).  Keith Davis 1973’te yayınladığı eserinde tartışmaya tekrar müdahil
olmuş ve sosyal sorumluluk kavramını kanuni zorunluluklar dışında bir şeyler yapabilme çabası olarak tanımlamıştır. Davis’e göre kanunun zorunlu kıldıklarını yapmak sosyal
sorumluluk değildir. Her vatandaş kanunlara uymak durumundadır (Carrol, 1999:277).
Richard Eells ve Clarence Walton “Conseptual Foundations of Business” adlı eserinde  kurumsal sosyal sorumluluğu en geniş anlamda “toplumun çoğunlukla ekonomik ihtiyaç  ve
amaçlarını göz önünde bulundurma yükümlülüğü” şeklinde tanımlamaktadırlar (ÜBİUS,
http://www.ebs.ee E.T:12.12.2011). S. Prakash Sethi 1975 yılında kaleme aldığı “Dimensions of Corporate Social Performance: An Analytical framework”  adlı eserinde kurumsal
sosyal performans kavramı üzerine eğilmekte ve kurumsal sosyal performansı “sosyal
zorunluluk” , “sosyal sorumluluk”  ve “sosyal yanıt verme” olarak üç temel alt bölümde incelemektedir. Sosyal zorunluluklar kurumun yerine getirmek zorunda oldukları yasal zorunlulukları, sosyal sorumluluklar yazılı olmayan sorumlulukları, sosyal cevap verme ise
kurumların sosyal problemlere çözüm üretebilme kapasitesini tanımlamaktadır (Carrol,
1999:279). Lee Preston ve James Post ise 1975’te kaleme aldıkları “Private Management
and Public Policy: The Princible of Public Responsibility”  adlı eserde “kamu sorumluluğu”
kavramını literatüre kazandırmışlardır. Preston ve Posta göre sosyal sorumluluk kamu
hayatını iyileştirme adına yapılması gereken organizasyonlar bütünüdür. “Social” yerine
“Public” kelimesini kullanmalarının nedenini, bireysel fikir ve vicdani kararlardan ziyade
kamuya yönelik sorumluluk politikalarının önemini vurgulamaktır (Carrol, 1999:280). H.
Gordon Fitch   ise kurumsal sosyal sorumluluğu “Kurumun doğrudan ya da dolaylı olarak sebep olduğu sosyal problemlerin çözümünde ciddi adımlar atması yükümlülüğüdür”
şeklinde tanımlamaktadır (Carrol, 1999:281).
1980’li yıllar   Thomas M. Johnes, Frank Tuzzolino ve Barry Armandi, Dalton ve Cosier,
Rich Strand, Archie B. Carrol, Peter Drucker, Edward Freeman, Steyen Watrick ve Philip
Cochran ile Evdin M. Epstein gibi yazarların “kurumsal sosyal sorumluluk” kavramını
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konu alan eserler verdiği bir dönem olmuştur. Thomas M. Johnes 1980 yılında kurumsal
sosyal sorumluluğu “kurum hissedarlarından ziyade topluma yönelik bir takım yükümlülükler” olarak tanımlamaktadır. Frank Tuzzolino ve Barry Armandi 1981 yılında Maslow’
un ihtiyaçlar hiyerarşisi modelini örnek alarak, bireyler gibi kurumların da karşılamak
zorunda olduğu ihtiyaçların varlığından bahsetmekte, kurumsal sosyal sorumluluğu bu
ihtiyaçların en üst seviyesinde konumlandırmaktadır. Dalton ve Cosier 2x2 matris modeli
ile kurumsal sosyal sorumluluğu açıklamaya çalışmaktadır. Matrisin sütunlarına “sorumluluk” ve “sorumsuzluk” kavramlarını, satırlarını ise “yasal” ve “yasal olmayan” kavramlarını yerleştirmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluğu “yasal sorumluluklar” olarak tanımlamaktadır. Rich Strand bir sistemin unsurları olarak kurumların sosyal çevreye uyumlarını “sosyal sorumluluk”, “sosyal cevap verme” ve “sosyal cevap verememe” kavramları
nispetinde faaliyette bulunması olarak tanımlamaktadır. Archie B. Carrol 1983 yılında
yenilediği tanımda kurumsal sosyal sorumluluğun “ekonomik sorumluluklar”, “yasal sorumluluklar”, “etik sorumluluklar” ve “gönüllü sorumluluklar” olmak üzere 4 bileşeninin
olduğundan bahsetmektedir. Edward Freeman kurumsal sosyal sorumluluğu “kurumun
iş hayatına yönelik yeni fırsatlar sunması gereken faaliyetler” olarak nitelendirmektedir. Steyen Watrick ve Philip Cochran üç boyutlu kurumsal sosyal sorumluluk modeli ile
tartışmaya katılmakta ve modelin boyutlarını “sorumluluklar”, “sosyal cevap” ve “sosyal
sorunlar” olarak belirtmektedir. Sorumluluklar modelin etik bileşenini, sosyal cevap ise
modelin süreç kısmını, sosyal sorunlar ise kurumsal politikalar ile giderilmesi gereken
unsurları oluşturmaktadır. Evdin M. Epstein kurumsal sosyal sorumluluğu “sosyal sorumluluklar”, “sosyal cevap” ve “iş ahlakı” bileşenlerinden oluşan bir yapı olarak tanımlamaktadır. Bu üç bileşen “kurumsal sosyal politikalar süreci” kavramının literatüre girmesine
neden olmuştur. Evdin M. Epstein kurumsal sosyal sorumluluk politikalarının reklam etkisi yaratan politikalar yerine topluma faydası olan politikalardan oluşması gerektiğine
inanmaktadır (Carrol, 1999:284-288).

1990’li yıllarda kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında öne çıkan yazarlar Dona
J. Wood ve Archie B. Carrol’dur. Dona J. Wood Carrol’un yapmış olduğu dört  bileşenli kurumsal sosyal sorumluluk tanımını geliştirmeye çalışmış, bileşenlerin “kurumsal sosyal
performans prensipleri” ile olan ilişkilerini açıklamaya çalışmıştır. Bu prensipler sosyal
yasalara uyum, toplumsal sorumluluk ve yönetimsel sağduyu şeklindedir. Aynı zamanda Wood, sosyal cevap verme türlerini “duyarlı-reaktive”, “koruyucu-defensive”, “uyumlu- accommodative” ve “önleyici-proactive” olarak dört grupta sınıflandırmaktadır. Bu
yıllarda Archie B. Carroll ise kurumsal sosyal sorumluluğun dört bileşenini “kurumsal
sosyal sorumluluk piramidi” olarak tekrar ele almaktadır (ÜBİUS, http://www.ebs.ee
E.T:12.12.2011).

2000’li yıllar Garriga ve Mele’ ile Alas ve Tafel’in kurumsal sosyal sorumluluk kavramını konu alan çalışmalar yaptığı bir dönem olmuştur. Garriga ve Mele’ kurumsal sosyal sorumluluğun bileşenlerini enstrümantal, politik, bütünleyici ve etik sorumluluklar olmak
üzere dört boyutta incelemektedir.   Alas ve Tafel ise kurumsal sosyal sorumluluk bileşenlerini ekonomik sorumluluklar, kamusal sosyal sorumluluklar, sosyal cevap verme ve
sosyal sorunlar olarak sınıflandırmaktadır (ÜBİUS, http://www.ebs.ee E.T:12.12.2011).

Tüketicilerin ve yatırımcıların sosyal bilinç düzeylerinin artması, çevresel duyarlılığın
giderek daha önemli hale gelmesi, küreselleşmeyle birlikte ulusal ve uluslararası standartların şekillenmesi, devletin kimi zaman yetersiz kalması  gibi nedenler içinde bulunduğumuz bilgi çağı toplumunun özel sektörden beklentilerini arttırmıştır. Daha spesifik
olarak sosyal sorumlulukların artışına neden olan faktörleri şöylece açıklamak mümkündür (İliç, 2010:307):
Toplumun Beklentileri: Toplumda ki ekonomik beklentilerin yanında sosyal beklentilerinde artış göstermesi, kurumların sorumluluk anlayışında artışa neden olmaktadır.
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Uzun Dönemli Karlar: Kurumların sosyal sorumluluk bağlamında gerçekleştirdikleri
faaliyetlerin uzun dönemde kendilerine fayda olarak geri dönmesi, kurumun müşterileri
üzerinde yarattığı olumlu imajın, kurumun sürekliliğine fayda sağlaması gibi nedenler kurumların sosyal sorumluluk anlayışında artışa neden olmaktadır.

Etik Zorunluluk: Kurum hissedarlarının ve tepe yöneticilerinin etik bilince sahip olması sonucunda sosyal sorumluluk faaliyetlerinin daha da önemsenir hale gelmesi, kurumların sosyal sorumluluk anlayışında artışa neden olmaktadır.

Olumlu İmaj: Kurumlar toplum üzerinde olumlu imaja sahip olarak daha fazla müşterinin dikkatini çekebilirler. Olumlu bir imaja sahip olan kurumlar kaliteyi sürdürebilmek
için daha nitelikli personele sahip olurlar. Ayrıca bu kurumların kredi sağlayacak bankalarca ve kuruma ortak olmak isteyecek üçüncü kişilerce saygınlığı daha da artmaktadır.  

Daha İyi Bir Çevre: Kurumların katılımı ve desteği ile çevresel sorunların çözümü
hızlanmaktadır. Daha iyi bir çevrede faaliyet göstermek hem   toplumun sağlığı hemde
kurum çalışanlarının sağlığı açısından önemsenmesi gereken bir unsurdur. Kurumların
çevresel sorunlara yönelik gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk faaliyetleri daha kaliteli
bir hayatın yaşanabilirliği açısından önem arz etmektedir.

Devlet Müdahalesini Azaltma: Kurumların sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaları ve bu faaliyetlere gönüllü olarak yönelmeleri devletin daha az yasal düzenlemelerle
kontrolü gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Gerek kurumsal gerekse toplumsal gelişmişlik
imajı açısından bu durumun olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Sorumluluk ve Güç Dengesi: Kurumların sahip oldukları gücü aldıkları sorumluluklarla desteklemesi, dengesizliğin yaratacağı olumsuz etkilerin azalmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Hissedarların Çıkarları: Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin medya tarafından olumlu
karşılanması, yatırımcıların kurumun hisselerine karşı olan talebinde artışa neden olacağı düşünülmektedir. Böylece  hissedarlarının kazançlarında da artış beklenmektedir.   

Toplumsal Korunma: Sosyal sorunların büyümesine izin vermeden kurumlarca çözüm getirilmesi, bu sorunların muhtemel olumsuz etkilerinden toplumun korunmasını
sağlamaktadır.

4. KSS İLKELERİ

Kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini hesapverebilirlik, şeffaflık, sürdürülebilirlik
adaletlilik (eşitlik) başlıkları altında incelemek mümkündür.

4.1. Hesapverebilirlik

Hesapverebilirlik, bir işletmenin faaliyetlerinin işletmenin dış çevresini etkilediğinin
ve bu nedenle bu faaliyetlerin etkilerinden iç ve dış çevreye karşı sorumlu olunması gerektiğini öngörmektir. Bu çerçevede işletmenin hem içsel hem de dışsal çevrede gerçekleştirdiği faaliyetlerin etkilerinin ölçülmesi gerekmektedir. Bu kavram daha açık bir anlatımla kurumun faaliyetlerden etkilenen tüm birimlerin performans ölçümlerinin raporlanmasını içermektedir.  İşletme tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarının ve
bu faaliyetlerin etkilerinin, işletme dışı paydaşlara raporlanmasını ifade etmektedir (Aras,
http://www.denetimnet.net E.T:15.06.2015).

Hesapverebilirlik standartları planlama, hesap verme, denetleme ve raporlama, yerleştirme ve paydaşları konuya dahil etme safhalarını kapsamaktadır (Aktan ve Vural,
2007:17). Bu nedenle, bu kavram işletmenin geniş bir sosyal ağın parçası olduğunu ve
bu ağın tamamına karşı sorumlulukları olduğunu ifade etmektedir. Sorumluluğun kurum
tarafından kabul edilmesi, işletme dışı paydaşların karar alma süreçlerinde sahip oldukları güçlerinin ve bu faaliyetlerin hukuken ileri sürülüp sürülmeyeceğine karar verilme-
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sindeki rollerinin ve eğer varsa diğer paydaşlara ve işletme maliyetlerinin ne olacağının
tanımlanmasını gerektirmektedir.  Bu nedenle hesap verebilirlik şirket faaliyetlerinin raporlanması ve çevresel performansın uygun bir şekilde ölçülmesini gerektirir. Bu tür bir
raporlamanın aşağıdaki özellikleri içermesi gerekmektedir (Aras, http://www.denetimnet.net E.T:15.06.2015):
•

Anlaşılabilirlik; tüm tarafların kaygılarını ve beklentilerini anlayabilme,

•

Karşılaştırılabilirlik; zaman içinde ve farklı kurumlar arasında tutarlı olmak.

•
•

İlişkili olma; sağlanan bilginin kullanıcılarla ilişkisinin bulunması,

Doğruluk; ölçümün doğruluğu, etkinin gösterimi, tarafsızlığı  ve tartışılmaz olması,

Etkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk bilincine sahip kurumların üst düzey yöneticilerinin bu konuda liderlik göstermesi, kendisi için bu kavramı ve ilgi gruplarını net olarak
tanımlaması, bu konudaki faaliyetlerini sonuç odaklı olarak yürütmesi ve yapılanlar hakkında hesap vermesi gerekmektedir (Özkol ve Diğerleri, 2005:139). Hesap verebilirlik
boyutları temelde siyasi, yasal, bürokratik, profesyonel ve sosyal hesap verebilirlik şeklindedir (Usta ve Akıncı, 2016:2737)

4.2. Şeffaflık

Şeffaflık kavramı; işletmelerin faaliyetlerinin dış etkilerinin, işletmenin raporları ile
tespit edilebilir olmasını ve raporda olaylara ait gizli bir şey olmamasını ifade etmektedir
(Aras, http://www.denetimnet.net E.T:15.06.2015).  Daha açık bir ifadeyle şeffaflık kavramı; mali durum, performans, mülkiyet ve kurumun yönetimi dahil, kurumla ilgili bütün
maddi konularda doğru ve zamanında açıklama yapılmasının gereği ve önemi üzerinde
durmaktadır (Aktan ve Vural, 2007:17).

Muhasebe standartları, muhasebe biliminin ve uygulamalarının aynası olup, finansal
bilgilerin şeffaf ve gerçeğe uygun olarak üretimine olanak sağlamaktadır (Özkol ve Diğerleri, 2005:139). Şeffaflık kavramının   kurum içinde işlerlik kazanması ile kurumun
davranışlarının tüm etkileri, dış etkiler de dahil olmak üzere, kurumların raporlama işleyişinden sağlanan bütün bilgilerin kullanılması ile kolay anlaşılır hale gelmektedir (Aras,
http://www.denetimnet.net E.T:15.06.2015).  

Şeffaflık kavramı, raporlama yoluyla sunulan bilgilerin dış çevre kullanıcıları için
daha büyük önem taşır. Çünkü dış çevre kullanıcıları arka planda kalan detaylardan mahrumdurlar. Kurumların faaliyetlerinin dışsal etkilerinin anlaşılmasında ve dış paydaşlara
gücün transfer edilmesi sürecinde şeffaflık kavramı, sürecin bir parçası olarak hesapverebilirlik kavramı ile aynı derecede öneme sahiptir (Aras, http://www.denetimnet.net
E.T:15.06.2015).  

4.3. Sürdürebilirlik

Sürdürebilirlik kavramına yönelik çeşitli tanımlamalar mevcuttur.   Sürdürebilirlik
kavramı temelde “ekoloji ve ekolojik sistemlerin fonksiyonlarını, süreçlerini ve üretkenliğini gelecekte de devam ettirebilme yeteneği”  olarak algılanmaktadır. Ekonomik anlamda
sürdürebilirlik ise “dünya  kaynaklarının sınırlı olması sebebiyle ekonomik faaliyetler açısından kaynak  kullanımında duyarlılığı” ifade etmektedir. Sosyal anlamda sürdürülebilirlik,  “tüketim toplumundan sosyal çevreye duyarlı ve bu bilinçle tüketim yapan toplumlara
dönüşümü” ifade etmektedir (Yavuz, 2010:64).

Sürdürebilirlik kavramına kurumsal açıdan bakılırsa, geniş sosyal ve ekonomik bir
sistemin parçası olan kurumun, sadece değer yaratımı ve maliyetlerinin ölçümü için değil
kendi geleceği için de önem taşıdığını söylemek mümkündür. Kurumların sürdürebilirliğinde iki temel varsayım bulunmaktadır. İlki “sürdürülebilir bir gelişme” ile eş anlamda
kullanılmaktayken ikincisi “bir şirketin, çevresel ve sosyal konularla ilgilendiği ve bu ko-
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nulara stratejik planlarda yer verdiği ölçüde sürdürülebilir olacağı” anlamı taşımaktadır.
Kurum sosyal sorumluluk kavramını da göz önüne alarak sürekli gelişim ve inovasyon
tekniklerini birleştirirse sürdürülebilirliğini bu şekilde sağlamış olur (Aras, http://www.
denetimnet.net E.T:15.06.2015).

4.4. Adaletlilik (Eşitlik)

Yönetimin tüm faaliyetlerinde pay ve menfaat sahiplerine adaletli davranılması ve eşit
muamele yapılması durumudur (Öztürk ve Diğerleri 2014:14). Adaletlilik (eşitlik) ilkesine göre; aynı tipten hissedarlara eşit muamele yapılmalı, bütün hissedarlar aynı oy hakkına sahip olmalı, oy hakkındaki her türlü değişiklik hissedarın oylaması sonucu gerçekleşmelidir. Adaletlilik ilkesi gereği, şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerinin
maddi menfaat doğurucu işlemleri ve şirketi etkileyen diğer işlemleri, şeffaflık ilkesi de
gözetilerek kamuya ve diğer hissedarlara açıklanmaldır (Aktan ve Vural, 2007:18).

5. KSS BOYUTLARI VE DÜZEYLERİ

Kurumsal sosyal sorumluluk boyutlarını ekonomik sorumluluk, hukuki sorumluluk,
ahlaki sorumluluk ve gönüllü sorumluluk başlıkları altında incelemek mümkündür.

5.1. Ekonomik Sorumluluk

Ekonomik sorumluluk, bir kurumun ekonomik sorumluluklarını yerine getirmeden
diğer sorumlulukları yerine getiremeyeceğini savunmaktadır. Bir kurumun var olmasının temel amaçlarından birisi mal ve hizmet üreterek kar elde etmektir. Kurumlar müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet üretmek durumundadırlar
(Özalp ve Diğerleri, 2008:73). Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmet üreten
kurumların makul bir seviyede kar elde etmeleri de gerekmektedir (Carrol, http://www.
cbe.wwu.edu E.T:15.06.2015). Kurumlar mal ve hizmet üretip bireysel ve toplumsal ihtiyaçları karşılarken;
•

Her bir hisse payına düşen kazanç miktarını artırmak,

•

Kurumsal faaliyetlerdeki etkinliği en üst seviyeye çıkartmak,

•
•
•

Mümkün olan en yüksek karı elde etmek,

Ulusal ve küresel pazarda kurum için güçlü bir rekabetçi pozisyon oluşturmak,

Sürdürebilirliği sağlamak için kar elde etmek, gibi sorumlulukları da ekonomik sorumluluklar olarak üstlenmektedirler (İliç, 2010:308).

5.2. Hukuki Sorumluluk

Kurumların faaliyetlerini sürdürürken en temel düzeydeki etik değerleri içine alan
yasal düzenlemelere uyumu ifade etmektedir (İliç, 2010:309). Bunlar ahlak, süreç ve yapısal yasal düzenlemeleri içermektedir (Özalp ve Diğerleri, 2008:73). Daha spesifik olarak yasalar kurumların uymaları gereken yasalar, rekabeti düzenleyen yasalar, tüketiciyi
koruyan yasalar, çevreyi koruyan yasalar ve eşitlik ve güvenliği sağlayan yasalar ve hissedarlarla ilgili yasalar olmak üzere beşe ayrılabilir (Özdemir, 2009:59). Hukuki sorumluluk
unsurlarını;
•

•
•
•
•

Devletin ve yasaların beklentilerine uygun davranmak, yasal ve kurumsal düzenlemelere uymak,
Federal, devlet ve yerel yasalara uygun bir vatandaş olabilmek,

Kurumsal vatandaşlık” kavramı çerçevesinde yasalara bağlı bir vatandaş olabilmek,
Yasal gereklilikleri doğru ve zamanında yerine getirerek  başarıyı sağlamak,

Ürün ve hizmet üretimi sırasında asgari yasal düzenlemelere uyum sağlamak, şeklin-
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de sıralamak mümkündür (Carrol, http://www.cbe.wwu.edu E.T:15.06.2015).

5.3. Ahlaki Sorumluluk

Ahlaki sorumluluk kurumların amaçlarını ve bu amaçlarına ulaşmak için seçtikleri yol
ve yöntemlerin toplumun siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel refahına zarar vermeden
gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini ele alır (Yönet, 2005:247). Diğer bir ifadeyle ahlaki
sorumluluk, kurumların hukuki ve ekonomik sorumluluklarını yerine getirirken, topluma hizmet anlayışı ve insanların yanlış yönlendirilmemeleri konusunda önemli adımlar
atmalarının yanında, bunun da ilerisine geçerek etik değerleri içerisine alacak bir şekilde
faaliyet göstermelerini gerektirmektedir (Özalp ve Diğerleri, 2008:73). Ahlaki sorumluluk
kurumların yasalarda yer almayan, ancak toplumun benimsediği moral değerlere uygun
hareket etmeyi gerekli kılmaktadır (Özdemir, 2009:59). Ahlaki sorumluluğun unsurlarını;
•
•
•

•

Sosyal değerler ve etik normlara uygun bir şekilde faaliyet gösterebilmek,

Toplumda yeni ve gelişen normları fark edebilmek ve bunlara saygılı olabilmek,
Kurumsal amaçlara  ulaşmayı engelleyebilecek etik normlardan kaçınmak,

İyi bir kurumsal vatandaş olarak sosyal değerlere ve etik normlara uyum gösterebilmek,

Etik değerlere uygun davranışın aynı zamanda yasalara ve düzenlemelere uyumu
da beraberinde getirdiğini algılayabilmek, şeklinde sıralamak mümkündür (Carrol,
http://www.cbe.wwu.edu E.T:15.06.2015).

5.4. Gönüllü Sorumluluk

Kurumların yukarıda belirtilen sorumlulukları dışında paydaşlara sağlayacağı hizmetleri  içermektedir (İliç, 2010:309). Kurumun amacı; iyi bir kurumsal vatandaş olarak kurumun ülkesine, topluma ve tüm dünyaya fayda sağlayan faaliyetlerde bulunmasıdır (Özalp
ve Diğerleri, 2008:72). Bu faaliyetleri gerçekleştirirken hiçbir karşılık beklememek temel
esastır. Vergi avantajı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bağış ve yardımlar bu tür sorumluluklara örnek olarak gösterilemez (Yönet, 2005:246). Kurumun kaynaklarının bir
kısmını eğitsel, sanatsal ve toplumsal projelere ayırması gönüllü sorumluluk gereğidir
(Özdemir, 2009:60). Müşterilere hizmet bölgeleri kurmak, ücretsiz eğitim programları
yapmak gibi faaliyetler gönüllülük sorumluluğu ile yapılan faaliyetlere örnek olarak verilebilir (Özalp ve Diğerleri, 2008:74). Gönüllü sorumluluk unsurlarını;
•

•
•

•
•

Toplumun yardımseverlik ve hayırseverlik beklentilerine uygun davranmak önemlidir,
Sanatın desteklenmesi önemlidir,

Çalışanların ve yöneticilerin gönüllü ve toplumsal faaliyetlerde bulunması önemlidir,
Eğitimin desteklenmesi önemlidir,

Toplumsal faaliyetlere destekte bulunurken temel amaç “hayat kalitesinin arttırılması” olmalıdır, şeklinde belirtmek mümkündür (İliç, 2010:310).  
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Şekil 1. kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidi

Kaynak: Derya kelgökmen İLİÇ, “İşletmelerin kurumsal Sosyal Sorumluluk Düzeylerinin BelirlenmesineYönelik Bir Literatür Taraması”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 10 (1) 2010, s.310.

kurumlar sosyal sorumluluk boyutlarını beş farklı düzeyde yaşamaktadırlar. Bu düzeyler aşağıda açıklanmaktadır (İliç, 2010:310):
•

•

•

•

•

Sorumluluk Sahibi Olmayan: kurumlar yasalar tarafından belirlenen standartlara ve koşullara belirli bir düzeyde de olsa uyum göstermemektedirler. Fabrikaların
zararlı atıklarını çevreye salıvermesi, havagazı emisyonlarının azaltılması için filtrelerin kullanılmaması, bazı işyerlerinde çalışanların sosyal güvenlik koşullarının sağlanmaması veya müşterilere yönelik aldatıcı ve yanıltıcı reklamların kullanılması bu
düzeydeki kurum faaliyetlerine örnek olarak gösterilebilmektedir.

Kısmen Uyumlu: kurumlar ürün güvenliği, asgari ücret, eşit istihdam fırsatı, çalışan
sağlığı, atık kontrolü gibi asgari düzeydeki yasalara ve düzenlemelere uyum göstermektedirler. Yasal düzenlemelere uyum göstermenin dışında gönüllü olarak katıldıkları sosyal sorumluluk faaliyetleri bulunmamaktadır.

Çoğunlukla Uyumlu: “kısmen uyumlu” düzeyden daha fazla düzeyde yasal düzenlemelere ek olarak sınırlı sayıda kurumsal sosyal sorumluluk olarak nitelenebilecek
faaliyetleri bulunmaktadır. kurumların çalışanların çocukları için bakım merkezi
oluşturması, sosyal bir vakıfla topluma yönelik bir yardım kampanyası düzenlenmesi, kalite sertifikalı ürünler üretmesi gibi faaliyetler bu düzeyde bulunan kurumların
gerçekleştireceği faaliyetlerdir. Sınırlı sayıda sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılan
bu düzeydeki kurumların katılımı stratejik düzeyden daha azdır. Bu düzeyde bulunan
kurumların sosyal sorumluluk amaçları sosyal bağlılık ve yarardan ziyade bireysel
amaçlıdır. nitelikli işgücünü örgüte çekmek için çalışan haklarını artırmak veya tamamen kişisel amaçla işletmenin sevdiği bir kuruma bağış yapması gibi faaliyetler bu
düzeydeki kurumların faaliyetlerine örnek olarak gösterilebilir.
Stratejik: Stratejik düzeydeki kurumlar stratejik ve finansal performanslarını iyileştirmek için birçok alanda faaliyet göstermektedirler. kurumların en temel alanları insan kaynakları yönetimi, müşteri hizmetleri ve ürün/hizmet kalitesidir. Temel
alanlarda başarı sağlamaya çalışan kurumlar çok yüksek seviyelerde etik politikalara
da sahiptirler. Çevreye dost ürün üretimi, çevreyi koruyan üretim süreçleri, uluslar
arası standartlara uyum, geri dönüşüm programları, yeşil ürünler gibi pek çok sosyal
sorumluluk alanına önem vermektedirler. Sosyal kurumlarla birlikte çalışmayı amaç
edinen kurumlar, sağlık hizmetlerinde bulunma, yol yapımı, trafik için destek verme
ve sponsorluk gibi faaliyetleri sıklıkla gerçekleştirmektedirler.
Sosyal Avukat: kurumların temel amacı finansal sonuçların ötesinde “iyi olmak”tır.
kar sağlamak, sosyal sorumluluk faaliyetlerindeki tek amaç olmamakla birlikte, kar
sağlama amaçları da bulunmaktadır. Sosyal avukat düzeyindeki kurumlar para kazanmak için yaşamazlar, yaşamak ve amaçlarını gerçekleştirmek için para kazanırlar.
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Şekil 2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Düzeyleri

Kaynak: Derya Kelgökmen İLİÇ, “ İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Literatür Taraması”,  Ege Akademik Bakış Dergisi,  10 (1) 2010, s.311.

6. KSS ALANLARI

Kurumların sosyal sorumluluk alanları çevreye karşı, tüketicilere karşı, kurum çalışanlarına karşı, topluma karşı, devlete karşı, tedarikçilere karşı, rakiplere karşı ve hissedarlara karşı
sorumluluklar olmak üzere sekiz başlık halinde incelenmektedir. Bu alanlar yazarın “Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Alanları Açısından Çevre Muhasebesi” isimli makalesinde1 detaylı olarak
ele alındığı için burada değinilmeyecektir.

7. KSS MODELLERİ
1.
2.
3.

Literatürde yer alan sosyal sorumluluk modellerini temelde;
Davis’in sosyal sorumluluk modeli,

Ackerman’ın sosyal sorumluk modeli,

Preston ve Post’un sosyal sorumluluk modeli,

olmak üzere üç başlık altında incelemek mümkündür.

7.1. Davis’in Sorumluluk Modeli

Keith Davis kurumların sosyal sorumluluk bağlamında faaliyet göstermelerinin gerekçesini beş temel varsayımda açıklamaya çalışmaktadır. Bu varsayımlara ilişkin açıklamalar şöyledir (Top ve Öner, 2008:106):
•

•

•
1

Sosyal Sorumluluk Kurumlara Emanet Edilen Sosyal Güçten Kaynaklanır:   Keith Davis “Sorumluluğun Demir Kanunu” olarak ifade ettiği bu varsayıma dayanarak,
uzun dönemde topluma karşı sorumlu bir düşünce tarzıyla ellerindeki gücü toplumun ihtiyaçları doğrultusunda kullanmayan kurumların, bu güçlerini zaman içinde
kaybetmeye mahkûm olacaklarını savunmaktadır. Davis’e göre kurumlar girişimciliğin geleneksel rolüne ek olarak, toplum tarafından güvenilir organizasyonlar olarak
bazı sosyal sorumlulukları üstlenmelidir. Toplumun kaynak ve yeteneklerini kullanan
ve yöneten bu güvenilir kurumlar, sadece kurum sahiplerine, müşterilere,  tedarikçilere veya çalışanlara değil aynı zamanda topluma karşı da sorumluluk taşımaktadırlar.
Toplumsal Faaliyetlere Açık Olunması: Kurumlar, toplumdan girdi almaya açık
olan ve faaliyetleri konusunda topluma bilgi veren açık bir sistem olarak faaliyet gösteren organizasyonlar oldukları için, toplumsal refahın sürdürülmesi veya iyileştirilmesi adına yapılması gerekli olan faaliyetlerin belirlenmesinde toplumsal çevrenin
temsilcilerini dinlemeye her zaman istekli ve hazır olmalıdır. Toplumun sosyal ihtiyaç
ve gereksinimlerine cevap verebilecek ekonomik güce, bilgi ve beceriye sahip olan
kurumlar, sosyal sorunlara hassasiyetle eğilmeyi topluma karşı bir borç bilmelidir.  
Sosyal Sorumlulukların Oluşturacağı Maliyetler: Kurumlar yaptıkları faaliyetler
sonucu ortaya çıkardıkları ürün veya hizmetin kendilerine getirecekleri kazançların

Güney, C., (2016). “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanları Açısından Çevre Muhasebesi”, Turan-Sam
Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, Cilt: 7/KIŞ, Sayı: 25, ss:67-79.
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•

•

yanında, ortaya çıkaracakları sosyal problemlerinde maliyetlerini her yönüyle hesaplayarak, gelecekte uygulayacakları sosyal sorumluluk projeleri hakkında karar vermelidirler.  Kurumlar sosyal sorumluluk yaklaşımlarını sergilemeden önce ayrıntılı
bir fayda/maliyet analizini yapmalıdır. Uygulanacak sosyal sorumluluk projesi için
karar verirken göz önünde bulunduracağı temel kriter,  oluşan sosyal sorumluluk maliyetlerinin sosyal bir faydadan daha ağır basmaması gereğidir.

Sosyal Sorumluluklar Kullanıcılar Tarafından Karşılanır: Kurumun yürüttüğü
faaliyetlerden ötürü ortaya çıkacak sosyal maliyetlerin, ürün veya hizmetle ilişkili
olarak dolaylı yoldan müşterilere yansıtılması gerektiği düşüncesini savunmaktadır.
Ayrıca bu varsayım kurumların ilave bir ekonomik fayda sağlamayacağını değerlendirdiği sosyal sorumluluk faaliyetlerini tümüyle finanse etmesinin de gereksizliğini
ifade etmektedir. Bu nedenlerle kurumlar, toplumsal açıdan yarar sağlayacak faaliyetlerin maliyetlerini, bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili olan ürün ve hizmetin fiyatına,
dolayısıyla müşterilere yansıtması gerekmektedir.

Tüzel Kişilik Olarak Kurumların Sosyal Sorumlulukları Vardır:  Kurumlar, kendileri ile doğrudan ilişkili olmayan bir sosyal sorunu çözmek için topluma yardımcı olmalıdır.  Kurumların sosyal problemleri çözmede birincil sorumluluğu olmadığı ifade
edilmekle birlikte tüzel kişilik olarak, normal faaliyet alanlarının dışında kalan, belirli
sosyal sorunlarla ilgilenme sorumluluğunun da bulunduğu belirtilmektedir.

7.2. Ackerman’ın Sorumluluk Modeli

Robert W. Ackerman kurumların sosyal çabalarının sorumluluktan değil sosyal duyarlılıktan ileri gelmesi gerektiğini savunmaktadır (Stoner ve Freeman, 1989:113). Ackerman’a göre kurumların sosyal sorunlara ilişkin tepki geliştirme süreci üç aşamada meydana gelmektedir (Demir ve Songür, 1999:157):
1.

2.

3.

Kurumun tepe yöneticisi mevcut sosyal sorunu öğrenir.  Hiç kimsenin kurumdan bu
konu ile ilgilenmesi yönünde bir talep olmamasına rağmen kurum yöneticisi sorunu
fark ederek onunla ilgili kurum politikasını yazılı veya sözlü olarak belirtir.
Konuyla ilgili amaçlarını belirleyen ve planlarını oluşturan kurum, sorunlarla ilgilenilmesi için uzmanları işe alır ya da dışarıdan bir danışmana başvurur.

Son aşama olan uygulama aşamasında kurum, politikasını sürmekte olan diğer faaliyetlerine entegre eder. Ancak uygulama genelde yavaş yürüdüğü için hükümet veya
kamuoyu kurumdan faaliyetlerini başlatması için baskı yapar. Bu noktada kurum inisiyatifini kaybeder. Toplumun ve devletin istekleri kurum politikalarını belirlemede
ön plana geçer.

7.3. Preston Ve Post’un Sosyal Sorumluluk Modeli

Lee Preston ve James Post “kurumsal duyarlılık” kavramıyla ortaya koydukları modele
göre kurum ve toplum birbirini “birincil ilişkiler” ve “ikincil ilişkiler” olmak üzere iki farklı
şekilde etkilemektedir. Birincil ilişkiler kurum ile müşteriler, hissedarlar, iş görenler ve
kredi verenler gibi piyasanın içerisinde yer alan kişiler arasındaki karşılıklı ilişkilerdir.
İkincil ilişkiler ise sorunlara sebep olan bir kurumun kanun ve etik değerler gibi unsurlarla karşı karşıya gelmesi durumu olarak ifade edilmektedir (Stoner ve Freeman, 1989:113114).

Preston ve Post’un sosyal sorumluluk modeline göre hükümet ve kamuoyu hem piyasa hem de piyasayla ilgili olmayan ilişkilerin sınırlarını kararlaştırmaktadır. Modele göre
kurum yöneticileri herhangi bir   sosyal sorunla karşılaştıklarında ne yapacaklarına karar verirken yalnızca kendi yargılarını dikkate  almamalı, aynı zamanda kanunları, yetkili
kuruluşları,  hukuki kararları ve kamuoyunu da dikkate alarak karar vermelidir (Demir
ve Songür, 1999:159). Preston ve Post’un sosyal sorumluluk modeli Ackerman’ın sosyal
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duyarlılık modelinin bir tamamlayıcısı olarak algılanabilir (Stoner ve Freeman, 1989:113114).

Uygulanacak olan model hangisi olursa olsun kurumların sosyal sorumluluk uygulamalarının kurum kimliğine ve topluma bir çok faydayı beraberinde getirdiğini söylemek
mümkündür. Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine yer veren kurumların menfaat sahipleri ile görüşmelerinde sağlam ve güvenilir bir temel oluşturması ve menfaat sahipleri
için geçerli ve tutarlı bilgiler sağlayarak kurum şeffaflığına olumlu katkılar sağlaması kurumsal sosyal sorumluğun kuruma sağladığı bir  avantaj olarak görülmektedir. Kurumsal
sosyal sorumluluk faaliyetleri kurumun müşterilerce daha iyi tanınmasına yol açmakta,
marka değeri oluşturmasında yardımcı olmaktadır. Uzun vadede kurumun pazar payını
artırmasında olumlu katkı sağlamaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri kurumların içinde yaşadığı toplumun yüz yüze kalabileceği çevresel ve sosyal riskleri izlemesine
yardımcı olmaktadır. Böylece bu riskleri ortadan kaldırma ya da etkilerini minimize etmek için oluşturulacak yönetim politikalarının uygulanmasına imkan tanınmaktadır. Kurumlar çevresel ve sosyal konulardaki duyarlılıklarını gerçekleştirdikleri kurumsal sosyal
sorumluluk faaliyetleri ile gösterme imkanı bulmaktadırlar. Kurumsal sosyal sorumluluk
faaliyetlerinin sağladığı diğer avantajları şöylece sıralamak mümkündür (Başar ve Başar,
2006:216-217):
•

Belirli hedeflere doğru ilerlemeyi izleme olanağını artırmaktadır.

•

Kurum mesajının kurum içinde ve dışında açık olarak ifade edilebilmesini sağlamaktadır.

•
•
•
•
•

Çevresel stratejilerin uygulanmasını kolaylaştırmaktadır.

Kurum içinde çevresel konularda daha fazla bilinçlenmenin sağlanmasını kolaylaştırmaktadır.
Şeffaflıktan dolayı kurumun kredi değerliliğinin artmasına etki etmektedir.
Maliyet tasarruflarına ve verimlilik artışına katkıda bulunmaktadır.
Çalışan moralini yükseltmektedir.

•

Kurum itibarını artırmakta ve iş geliştirme fırsatlarının artmasına katkıda bulunmaktadır.

•

Kuruma sağlayacağı faydalar hakkında kuşku duyulması,

•

Kurumların hali hazırda çevresel performansı ile ilgili iyi bir itibarının olması,

Tüm bu avantajlara rağmen kurumların sosyal sorumluluk raporu hazırlamama nedenlerini ise;
•
•
•
•
•

•

Rakiplerin raporlama yapmaması,

Doğrudan satışlara ve kara yansımaması,

Çevresel konular ile ilgili bir çok iletişim yolunun bulunması,
Çok pahalı olması,

Doğru kriterleri seçmenin ve bütün işlemler ile ilgili tutarlı verileri bir araya getirmenin zor olması,
Kurumun itibarına zarar vereceği düşüncesinin bulunması, şeklinde belirtmek mümkündür (Başar ve Başar, 2006:216).

8. Türkiye’de KSS Faaliyetleri

Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin geçmişi Osmanlı Devleti zamanına kadar uzanmaktadır. Osmanlı Devletindeki “vakıf” kavramı eğitim, sağlık ve sosyal
güvenlik gibi kamu hizmetlerinin temel kurumsal işleyişini oluşturmaktaydı. Bugünün
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Türkiye’sinde ise pek çok holding, eğitim başta olmak üzere sağlık ve diğer sosyal konularda faaliyet gösteren, kendi bünyelerinde finansmanını sağladıkları vakıflar aracılığı ile
kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler (Avrupa Komisyonu,
http://www.unglobalcompact.org E.T:18.07.2012).

Türkiye’nin son elli yılı göz önünde bulundurulduğunda ordu müdahaleleri, yüksek
enflasyon dalgalanmaları yaşayan dengesiz bir ekonominin etkileri altında şirketler, mevcudiyetlerini koruyabilmek ve karlılıklarını sürdürebilmek adına kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine çok fazla bütçe ayıramamışlardır. Buna rağmen yakın tarihte Türkiye’nin bir çok uluslararası anlaşmalara taraf olması, kampanya ve etkinliklerin parçası
olması “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kavramı ile ilgili bilinç düzeyinin artmasında önemli rol oynamıştır. 1996 yılında İstanbul’da gerçekleşen Habitat II konferansı özellikle İstanbul’da yaşayanların, fakirliğin ve ayrımcılığın azaltılması, insan haklarının korunması
ve desteklenmesi, herkes için özgürlük, eğitim, sağlık ve beslenme gibi temel ihtiyaçların
sağlanması gibi sosyal konuların tartışıldığı bir platformun oluşmasını sağlamıştır. Yasal
anlamda “Türk Dernek ve Vakıflar Hakkındaki Kanunun” un Avrupa Birliği’ne uyarlanması
da sivil toplum kuruluşlarının değişim ve gelişim sürecini hızlandırmış ve kurumsal sosyal
sorumluluk faaliyetlerine yönelik sivil katılımın artışını sağlamak için bir adım atılmıştır
(Avrupa Komisyonu, http://www.unglobalcompact.org E.T:18.07.2012).
Capital dergisinin ilk olarak 2005’te başlattığı “Türkiye’nin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Liderleri” adlı araştırmasına göre şirketlerin 2013 ve 2014 yılı sıralamaları şöylece
tablolaştırılmaktadır:
Halkın Gözünde KSS Liderleri
2014
2013
Şirket
1
2
Türkcell
2
1
Sabancı Holding
3
3
Koç Holding
4
4
Yıldız Holding
5
5
Arçelik
6
7
Eczacıbaşı Topl.
7
17
Avea
8
9
Enka
9
8/11
İş Bank / Vestel
10
6
Doğan Holding
11
10
Zorlu Holding
12
9/16
Garanti Bankası / Opet
13
15
Coca-Cola Türkiye
14
12
Eti
15
*
Petrol Ofisi
16
17
Boyner
17
14
Anadolu Efes
18
13
Borusan Holding
19
*
Pepsi Co Türkiye
20
*/*
Hürriyet Gzt/Teknosa
*: Geçen yıl listede yer almıyordu.

İndeks Puanı
6.26
4.96
4.85
3.19
2.58
1.59
1.51
1.25
0.59
0.58
0.57
0.53
0.51
0.39
0.38
0.34
0.32
0.27
0.26
0.22

Tablo 1. Halkın Nezdinde Türkiye’nin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Liderleri

Kaynak: http://www.capital.com.tr/images/Haberler/kss9.jpg E.T:06.07.2015
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Yine yapılan araştırmaya göre halkın gözünde en başarılı kurumsal sosyal sorumluluk
projeleri şöylece tablolaştırılmaktadır.
Halkın Nezdinde En Başarılı 10 Proje
2014
2013
Proje
1
2
Kardelenler - Turkcell
2
1
Baba Beni Okula Gönder-Doğan Gazetecilik
3
4
Haydi Kızlar Okula - UNİCEF
4
3
Anne Kız Okuldayız - MEB
5
5
Aile İçi Şiddete Son – Hürriyet Gazetecilik
6
7
81 İlde 81 Orman – İş Bankası
7
6
Gönül Köprüsü – Turkcell
8
*
Engel Tanımayanlar – Turkcell
9
10
Temiz Tuvalet – Opet
10
9
Çocuk Tiyatrosu ve Vapuru - Eti
*: Geçen yıl listede yer almıyordu.

İndeks Puanı
18.00
15.60
7.50
7.40
3.80
2.80
2.70
2.40
1.20
1.09

Tablo 2. Halkın Nezdinde En Başarılı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

Kaynak: http://www.capital.com.tr/images/Haberler/kss9.jpg E.T:06.07.2015

Halk nezdinde temel sosyal sorumluluk alanlarına göre başarı sıralamaları ise şöylece
tablolaştırılmaktadır:
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2013
2
1
3
6
4
8
5
7
9
10

Halkın Nezdinde En Başarılı 10 Lider
Lider İsmi
Güler Sabancı
Rahmi Koç
Dilek Sabancı
Mustafa Koç
Aydın Doğan
Bülent Eczacıbaşı
Cem Boyner
Ümit Boyner
Oya Eczacıbaşı
Vuslat Doğan Sabancı

İndeks Puanı
9.57
8.20
6.24
3.86
3.64
2.98
2.91
2.48
1.98
1.72

Tablo 3. Halkın Nezdinde Temel Sosyal Sorumluluk Kriterlerinde En Başarılı Liderler
Kaynak: http://www.capital.com.tr/images/Haberler/kss9.jpg E.T:06.07.2015

Aynı araştırmada iş dünyası da kendi kendini değerlendirmiş ve buna göre en başarılı
bulunan şirketler şöylece tablolaştırılmıştır:
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İş Dünyası Nezdinde En Başarılı 10 Lider
2014
2013
Lider İsmi
1
6
Rahmi Koç
2
3
Bülent Eczacıbaşı
3
2
Güler Sabancı
4
*
Ali Koç
5
8
Mustafa Koç
6
2
Hayrettin Karaca
7
7
İbrahim Betil
8
9
Hüsnü Özyeğin
9
*
Ferit Şahenk
10
*
Oya Eczacıbaşı
*: Geçen yıl listede yer almıyordu.

İndeks Puanı
12.10
10.80
10.20
5.90
3.60
3.00
2.30
2.00
1.60
1.58

Tablo 4. İş Dünyası Nezdinde En Başarılı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Liderleri
Kaynak: http://www.capital.com.tr/images/Haberler/kss9.jpg E.T:06.07.2015

Tablolar incelendiğinde Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin daha
çok eğitim alanındaki faaliyetlerden oluştuğu görülmektedir. Çevreye dönük kurumsal
sosyal sorumluluk faaliyetlerin başında ise ormanlaştırma çalışmaları gelmektedir. Ayrıca
aile içi şiddeti önlemeye yönelik ve engellilere yönelik gerçekleştirilen kurumsal sosyal
sorumluluk projeleri de bulunmaktadır.

SONUÇ

İnsan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ve hizmet üreten işletmeler, faaliyetleri
sonucunda paydaşlarını etkilemekte ve bu paydaşlardan etkilenmektedirler. Bu durum
açık sistem olarak faaliyet gösteren bütün işletmelerin karşılaşacağı bir durumdur. İşletmeler açık sistem olmaları gereği devlet, işletme ortakları, çalışanlar, rakipler, sendikalar,
müşteriler, bankalar, toplum ve çevre gibi paydaşlarla etkileşim halindedirler.

İşletmeler üretimlerini gerçekleştirirken topluma karşı bazı sorumlulukları gerek yasal olarak gerekse gönüllülük esası ile yüklenirler. İşletmelerin sürdürülebilir ekonomik
gelişmeye olan katkısı, çalışanlar, aileleri ve tüm toplumun yaşam kalitesini arttırmaya
olan bağlılığı olarak tanımlanan kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ile çevreye karşı, tüketicilere karşı, kurum çalışanlarına karşı, topluma karşı, devlete karşı, tedarikçilere
karşı, rakiplere karşı ve hissedarlara karşı sorumluluklarını yerine getirmektedirler. Bu
faaliyetler birçok alanda şekillenebilmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde bu alanların ekonomik sorumluluk, hukuki sorumluluk, ahlaki sorumluluk ve gönüllü sorumluluk
boyutlarında gerçekleştiği söylenebilir.
Türkiye’deki kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri incelenecek olursa; bu faaliyetlerin başında eğitimin geldiği söylenebilir. Bunun dışında çevreye dönük kurumsal sosyal
sorumluluk faaliyetleri (ormanlaştırma çalışmaları) ikinci sırayı almaktadır. Ayrıca aile
içi şiddeti önlemeye yönelik ve engellilere yönelik gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk projeleri de bulunmaktadır. Türkiye’de büyük ölçekli, uluslararası kuruluşların
kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri açısından önde gelen kuruluşlar olduğu görülmektedir.
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Büyük Selçuklu devletinin zayıflaması ve yıkılmasından sonra Selçuklu İmparatorluğunun hâkim olduğu geniş topraklarda ikta yolu ile eyalet sahibi olan Türk asıllı emirler
kendi bağımsızlıklarını ilan ettiler. Onlara iktidar yolunu açan sistem ise Atabeylik sistemi
idi. Atabey ata ve beg kelimelerinden meydana gelen, Türkler’e has bir unvandır. Ancak
kurumun Selçuklu öncesi uygulamaları hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Selçuklu
döneminde sultanların şehzâdeleri eğitmek için tayin ettikleri hocalara Atabey unvanı
verilmiştir. Bu memur, şehzadenin yetişmesinden olduğu kadar, hareketlerini kontrol altında tutmaktan da mesul idi (Kaymaz, 2007, s. 133). Selçuklular’da bilinen ilk Atabey,
Sultan Alp Arslan’ın, oğlu Melikşah’a hoca tayin ettiği Nizâmülmülk’tür. Sultan Alparslan
Malazgirt Zaferi’nden sonra oğlu Melikşah’ın devlet işlerinde tecrübe kazanması hususunda Nizamülmülk’ü görevlendirmiş, ona “Ata Hoca” veya “Atabey” unvanını vermiştir
(Mirhând, 2015, s. 100).

Atabeyler genellikle gûlam kökenli askerî valiler olup, kendilerine iktalar tahsis edilirdi. Atabeyin vazifesi, çocuk yaşta yanına verilen meliki her bakımdan yetiştirmek, bir
bakıma tahta hazırlamaktı. Bu durum merkezi idarenin güçlü olduğu zamanlarda hiç bir
sorun yaratmazdı. Fakat devletin zaaf gösterdiği hâllerde Atabeyler, yanlarında bulunan
şehzâdeler adına saltanat mücadelesine giriyorlardı. Eğer başarılı olurlarsa melik tahta oturur, kendileri de sultanın en yakınında yer almak suretiyle, çok önemli konumlara
gelirlerdi. Saltanat davasını kaybetmeleri hâlinde ise, çoğunlukla şehzâdenin dul annesi ile evlenerek mevkilerini güçlendirirlerdi. Bulundukları yerde merkeze bağlı olmakla
birlikte, zamanla denetimin zayıfladığı nüfuz alanları oluştururlardı. Ayrıca kendilerine
verilen ikta topraklarının büyüklüğü nispetinde hâkimiyetleri sağlamlaşırken, bir yandan
iktalarının, diğer yandan unvanlarının oğullarına intikâl etmesiyle kendi hanedanlıklarını
kurarlardı. Bildiğimiz Atabeyliklerin hepsi Büyük Selçuklu veya Irak Selçuklularına, dolayısıyla da Abbasî Halifeliğine tâbi olmuşlardır. Bununla birlikte Atabeylerin, devletin zayıf
zamanlarında devleti çöküşe götüren önemli sebeplerden birisini teşkil ettiği görülmektedir. Kendilerine verilen merkezden uzak, geniş ikta toprakları ile yanlarındaki şehzâdeleri
devlete karşı pazarlık konusu yapabilmeleri en mühim dayanakları olmuştur. Özellikle
Irak Selçuklularının son zamanlarında ümera, adetâ kendilerini zorla Atabey tayin ettirip,
melikleri de rehin olarak yanlarında tutacak kadar büyük, fakat tahripkâr bir güç odağı
durumuna gelmişlerdir. Bununla birlikte Atabeylik merkezlerinde hâkimiyet alâmetleri,
en kötü dönemlerde bile melik adına icra edilirdi. Atabey çok nüfuzlu ise hutbe ve paraya
onun adı da eklenirdi. Musul ve Dımaşk’ta olduğu gibi, yanlarında artık şehzâdelerin olmadığı dönemlerde de Atabey olarak anılmış olmalarına rağmen, bunlar artık meliklerin
hocaları olarak değil, sultan, melik, emir gibi siyasî bir mevkiinin ifadesi olan unvanlarıyla
tarih sahnesinde yer almışlardır (Tufantoz, 2013, s. 147, Turan, 1995, s. 114, Köprülü,
1987, s. 44, Bedirhan-Atçeken, 2015, s. 124, Alptekin, 1991, s. 38-40).
Selçuklu İmparatorluğu üzerinde kurulan küçük Atabeylikler hakkında çağdaş kaynaklarda fazla bilgi bulunmamaktadır. Luristan, Yezd Atabeylikleri bunlardandır. Biz bu
çalışmamızda bu küçük Atabeylikler hakkında kaynakların elverdiği ölçüde bilgi vermeye
çalışacağız. Ancak aralarında Atabeylik olmayıp meliklik statüsü taşıyan Eher hâkimi Pişteginler gibi beylikler de bunlar arasında sayılabilir.

1. LURISTAN ATABEYLIĞI HEZÂRESBLER

İran’ın güneybatısında yer alan bölge, Moğollar devrinde Büyük Lur (Lur-i Buzurg/
Büzürg) ve Küçük Lur (Lur-i Kuçek) olarak adlandırılmış olup, Lur aşiretlerinin yaşadığı
topraklara tekabül etmektedir (Minorsky, 1987, s. 79). Hemedan’ın güneyi boyunca uzanan Luristan güneyde Büyük Lur ve kuzeyde Küçük Lur olmak üzere ikiye ayrılır. Küçük
Lur’u Büyük Lur’dan Karun nehrinin ana kaynağı ayırmaktadır. Küçük Lur’un başlıca şe-
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hirleri Burucerd, Hürremabad ve Şapurhest’tir (Küçükbekir, 2017, ss. 16-17). Küçük Lur
da kendi arasında üç kısma ayrılır: İlki Irak sınırı ve Rükne’d-din Sâmarra arasındaki
Puşt-i Kuh, ikincisi güneybatıda Rükne’d-din Sâmarra ve Kaşgan ile Hürremabad nehirlerinin arasındaki Piş-i Kuh, üçüncüsü, Piş-i Kuh’un doğusundan Diz’e doğru olan Bala
Gariveh’tir (Küçükbekir, 2017, I, s. 16-17). Ebu’l Fida bölgeyi şöyle tarif etmektedir: Lur
Huzistan’ın köyleridendir ve “Luristan” diye isimlendirilen bir dağ da vardır. Lur veya Luristan dağı, Tustar ile Esbehan arasındadır ve bu dağın uzunluğu altı günlük mesafedir. Bu
dağlarda büyük Kürt toplulukları yaşamaktadır ve Lurların hükümdarları kendi aralarından seçkin kimselerdir (Ebü’l-Fidâ, 1840, s. 313, Çetin, 2013, s. 37).

Müslümanların hâkimiyetine giren ve Kuhistan adının aynı anlamda Arapçası olan Cibâl adıyla bilinen bölge (Küçükbekir, 2017, ss. 16-17), iki buçuk asır süren Emeviler ve
Abbasiler zamanında ilk dönemlerinde olduğu gibi valiler tarafından yönetildi; ardından
Saffariler, Büveyhiler ve Kakuyiler gibi İran kökenli hanedanların hâkimiyet alanına girdi
(Kurtuluş, 2003, 27, s.227). Moğollar açısından önemli bir gelir kaynağı olan Küçük Lur
Bölgesi’ndeki Burucerd ve Hürremabad şehirlerinin de safran ve hurma bakımından zengin olduğunu Hamdullah Müstevfi Nüzhetü’l-Kulûb adlı eserinde kaydeder (Kazvini, 1336,
s. 74).
Kaynakların verdikleri bilgilere bakılırsa, Luristan’da iki Atabeylik bulunmakta idi:
Büyük Lur Atabeyleri (1148-1424) ve Küçük Lur Atabeyleri (1184-1597).
Luristan’ın kuzey ve batı bölgelerini hâkimiyetleri altına alan Küçük Lur’un merkezi
Hürremâbad’dır. Burada ortaya çıkan Küçük Lur Atabeyleri Hurşidiler 1184-1130 yılları
arasında hüküm sürmüş ve uzun ömürlü Atabeylik olmuştur. Ancak bunların da Atabeyliği
Büyük Lur Atabeyleri gibi gerçek değildir. Büyük Lur Atabeylerinden farklı olarak bunlar
Atabeylik adını Huzistan’da hüküm sürmüş olan Afşarlardan Şumla hanedanından aldıkları iddia edilmektedir (Uslu, 2002, ss. 652-657, Sümer, 1972, s. 120). Ancak Selçuklu tarihçileri böyle bir Atabeyliğin varlığını kabul etmemektedirler. Bunun da haklı sebepleri
vardır. Çünkü Lur Atabeylerinin “Atabeylik” kaynağı meşru, yani hukuki değildir (Bozarslan, 1971, ss. 46-47, Merçil, 1991, s. 36, ).Biz burada Atabeylik haklarını Huzistan Afşarlarından alan Hezâresbler hakkında bilgi vereceğiz.

Minorsky bu eyaletlerde yaşayan bütün hanedanları Kürt kabul etmektedir. Ancak V.
Minorsky’nin hatası o devirde kaynaklarda “Kürt” adının ne anlama geldiğini bilmemesidir. Kürt adına etnik bir manayı ilk defa Arap tarihçi Mes’udi vermiştir. Enteresan olan
ise Mes’udi Kürtleri Araplara bağlamaktadır. Murûcu‘z-Zeheb adlı eserinde Kürtlerle ilgili
önemli bilgiler vermiştir. Kürtlere gelince insanlar onların kökeni konusunda ihtilafa düşmüşlerdir. Kimine göre Kürtler Rebia b. Nizar b. Vail’in soyundan gelmektedir. Kürtler, eski
zamanlarda diğerlerinden ayrılarak şartların zorlaması sebebiyle dağlara ve vadilere çekildiler. Oralarda Acem ve Farsların oturdukları şehir ve mâmûrelere komşu oldular. Dillerini bıraktılar ve böylece dilleri Acem dili haline geldi. Her Kürt aşireti değişik bir Kürtçe
konuşur. Kimine göre onlar Mudar b. Nizar’ın soyundan, kimine göre Kürd b. Mert Sasa’a
b. Hevâzin oğullarındandır. Gassanoğulları’yla aralarında çıkan olaylardan dolayı çok eski
zamanlarda onlardan ayrıldılar. (Biçer, 2014, 7/XVII, ss. 165-187). Araplar İran’da karşılarına çıkan göçebe Halaç Türkleri için “Kürt” ve çoğul olarak da “Ekrad” adını kullanmışlardır. Adı geçen devirde Lur arazisinde yaşayan göçebe topluluklar için de Kürt ifadesinin
kullanılması büyük ihtimalle bunların konar-göçer topluluklar olmalarındandır. Kısacası,
Luristan Atabeyleri için muasır kaynaklarda yer alan “Kürt” ifadesi etnik bir manada olmayıp, göçer, dağlı gibi sosyal bir mana ifade eder.
Luristan Atabeylerinin menşei tam olarak bilinmemektedir. Minorsky hiçbir kaynak
göstermeden Büyük Lur Atabeylerinin Suriyeli Fazlavi adlı bir Kürt aşiretinden geldiğini
iddia etmektedir. Ona göre, “Tarih-i cihan-ara’da hanedanın kurucusu Ebu Tahir’in dokuz
selefinin adı yer almaktadır.” (Minorsky, 1987, s. 74). Ancak, Cihan-ara’daki bilgileri ka-
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rıştıran tarihçi buradaki hadiselerin, adların ve tarihlerin hatalı olduğunu rahatlıkla fark
edecektir (Kazvini, 1342, s. 170). Yani, Minorsky’nin itibar edip yararlandığı kaynak güvenirliliği açısından problemlidir (Merçil, 1991, s. 36). Yine Minorsky’e göre, bu aşiret Suriye’den Meyyafarikin’e, oradan da Azerbaycan’a gelmiş, burada Gilan emiriyle yakınlık
kurarak bölgeye yerleştiler. 1106 yılında Luristan’a göç ederek buranın emirine tabi oldular. Lur-ı Büzürg hanedanlığının kurucusu sayılan Ebü’I-Hasan’ın torunlarından Muhammed b. Ali, Fars Atabeyi Salgurlu Muzafferüddin Sungur’un (1148-1161) hizmetine girdi
ve ölümü üzerine yerine geçen oğlu Ebu Tahir de bu hizmeti sürdürdü (Minorsky, 1987,
s. 74, Kurtuluş, 2003, 27, s. 226). Eğer bu bilgiler doğru ise adı geçen aşiretin Suriye’deki
bir Arap aşireti olması ihtimali çok fazladır. Çünkü, Araplar devrinde Arap kabilelerinin
Azerbaycan ve İran’a göçü sıradan bir olaydır.
İbn Tagriberdi eserinde, Selçuklu Sultanı Alparslan’ın kız kardeşini Kürt beylerinden
Hezâresb İbn Tengsir İbn Ayaz Ebu Kalicar Tacü’l-Mülük el-Kürdi ile evlendirdiğine dair
bilgiler bulunmaktadır. Ona göre Hezâresb Huzistan’da uzun süre hüküm sürdü ve daha
sonra fırsatını bulunca da bağımsızlığını ilan etti. Ancak ölene kadar da Alparslan’ın buyruğundan çıkmadı ve 1069/1070 yılında öldü (Ebu’l-Mehâsin, 1413/1992, s. 87). Söz konusu bu bey, Tuğrul Bey devrinde de Tacü’l-Mülük Ebu Kalicar Hezâresb adıyla meşhur
idi. Hatta Tuğrul Bey, son verilen Büveyhoğullarına devletine ait Basra, Ahvaz, Huzistan ve
Erecan eyalet ve şehirlerinin yönetimini yıllık 300 bin altın (dinar) vergi karşılığında Tacü’l-Mülük Ebu Kalicar Hezâresb’e verdi ve ıkta işlemlerini yapmakla veziri Amidülmülk
Kunduri’yi görevlendirdi (Sevim-Merçil, 2014, s. 52). İşte Luristan Atabeyleri bu beyin
soyundan gelmektedir. Luristan Atabeylerinin taşıdıkları Hezâresb adı da ona nispet edilmektedir. Büyük Lur Atabeyliğinin kurucusu Ebu Tahir Ali İbn Muhammed İbn Hezâresb
onun soyundandır. Bunlar bu eyalette kendi hâkimiyetlerini uzun süre kuramamışlardır.
Ebu Tahir’in babası Ali İbn Muhammed Fars Atabeyleri Salgurlular’ın hizmetinde bulunuyordu (Hasan, 1986, s. 119). Onun ölümünden sonra yerine geçen oğlu Ebu Tahir (öl.
1160) de Atabey Sungur’un hizmetinde kaldı. Atabey Sungur kendisine muhalefet eden
Şebânkâre reisleri üzerine yolladığı kuvvete yardımcı olarak Ebu Tahir kumandasında bir
ordu gönderdi. Salgurlu kuvvetleri bu yardım ile savaşı kazandılar. Atabey Sungur, Ebu
Tahir’in muvaffakiyetine sevindi ve ona mükafat olarak Kuh-i Gilûye’yi verdi. Ebu Tahir,
Luristan’a gitmek ve orayı Atabey Sungur adına zapt etmek istedi. Atabey Sungur ona bu
hususta müsaade verdi. Ebu Tahir de ondan aldığı yardım ile Luristan’a gitti ve o bölgeyi
ele geçirmeyi başardı, fakat çok geçmeden de bağımsız olmanın yollarını aradı. Luristan
halkına kendisine Atabey demeleri için emir verdi. Daha sonra da kendisini yetiştiren
Atabey Sungur’a muhalefet ederek onun itaatinden çıktı (1151) (Merçil, 1991, ss. 36-37).
Bütün bunlardan anladığımız kadarıyla Ebu Tahir hiçbir Selçuklu şehzadesine Atabey olmamıştır. Sadece Selçuklulardan bağımsız olduğunu iddia etmek amacıyla Atabey unvanını kullanmıştır.
Büyük Lur Atabeyliği Hezâresbler 1155 yılında kuruldu. Ebu Tahir, Muhammed İbn Ali
Şebânkâri’nin Mecmâ’ el-Ensâb adlı eserinde verilen bilgilere göre, Şular’ı mağlup etmiş,
Luristan’daki Bedr sülalesine son vermiş ve Huzistan’da Eşek adlı bir Türkün ordusunu
mağlup etmiştir (Minorsky, 1987, s. 583, Merçil, 1991, s. 81).

Hezâresblerin kurucusu Ebu Tahir’in 1160 yılında öldüğü bilinmektedir. Ancak ondan
sonraki 40 yıllık devir hakkında kaynaklarda her hangi bir bilgi yer almamaktadır. Onun
oğlu Melik Hezâresb İbn Ebu Tahir’in tahta çıktığı tarih olarak 1204 yılı gösterilmektedir (Bosworth, 2005, s.279). Melik Hezâresb tahta oturduktan sonra Nusreddin unvanını
almıştır. Halife Nasır li-Dinillâh’ın (575-622/1180-1225) onun Atabeyliğini tasdik ettiği
hususunda bilgiler yer almaktadır. Onun devrinin en önemli olayları arasında Şullarla
yapılan savaşlardır. Bu savaşlar sonucunda Şullar ülkeleri Şulistan’dan kovulmuşlardır.
Hezâresb’in Harezmşahlar ile çok iyi ilişkiler kurduğu bildirilmektedir (Bosworth, 2005,
s.279). Hezâresb 1252 yılında öldü (Minorsky, 1987, s. 75). Onun ölümünden sonra tahta
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oğlu Tekle (öl. 1257/1258) geçti. Tekle Hezâresb’in Salgurlular’dan bir kadından doğan
oğlu olup hâkimiyetlik süresi çok kısa olmuştur.

Daha önce de gördüğümüz üzere Hezâresb tarafından yurtlarından çıkarılan Şuller,
Hezâresb’in ölümü ile Atabey Sa’d’a müracaat ederek yardım istediler. Atabey S’ad, daha
önce de babası zamanında başarısız seferlerinden dolayı bu sülaleye karşı olan kızgınlığı
sebebiyle onların isteğini kabul etti. Kendi yanında olan Hezâresb’in amcazâdesi Cemâle’d-din b. Ömer Lâybay’ı Luristan’ın idaresi ile görevlendirdi ve emrine Türkmen ve Şul
piyade ve süvarilerinden 10.000 kişilik bir kuvvet verdi. Her iki taraf Mungeşt (Merçil,
1991, s. 81, İbn Batuta, 2016, s. 870) hududunda karşılaştılar. Savaş Tekle’nin mağlubiyetine yüz tuttuğu bir sırada Cemâle’d-din Ömer’in bir ok isabeti ile ölümü Şuller’in Salgurlu
kuvvetlerinde ayrılmasına ve seferin başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep oldu. Atabey
Sa’d bundan sonra iki kez daha Tekle üzerine ordu gönderdi ise de bir netice elde edemedi
(Merçil, 1991, ss. 81-82). Tekle bir müddet Abbasi halifesi ile de düşmanlık etmiş ve belki
de bunun için Moğol hükümdarı Hülâgü Han’ın Bağdat seferine katıldı. Ancak Moğolların
Bağdat’ta Müslümanlara yapmış oldukları eza ve cefaları gördüğü için Hülâgü Han’ı bu tutumundan dolayı kınamış ve bundan dolayı da Hülâgü tarafından tutuklanarak Tebriz’de
idam edilmiştir (1257/1258) (Minorsky, 1987, s. 75,Yuvalı, 1998, s. 474, Merçil, 2003, s.
30).
Onun yerine kardeşi Şemseddin Alp Argun geçmiş ve 15 yıl hâkimiyet sürmüştür. Onun
1274 yılında ölmesi üzerine tahta oğlu Yusuf Şah çıkmıştır. Yusuf Şah gençlik yıllarını Moğolların sarayında Abaka Han’ın yanında geçirmiştir. Yusuf Şah, Abaka Han’ın ölümünden
(1 Nisan 1282) sonra meydana gelen taht mücadelelerinde Ahmed Han’ın yanında yer
almış, ancak Ahmed Han’ın Argun Han’a mağlup olması üzerine zor duruma düşmüştür.
Onun 1288 yılında öldüğü kaydedilir (Supuler,1987, s. 181). Yerine oğlu I. Afrasiyab geçmiştir (Minorsky, 1987, s. 75).
I. Afrasiyab devrinde (1288-1296) Argun Han’ın ölüm haberini alan Lurlar Isfahan’a
hücum ettiler ve buradaki Moğol emirini öldürdüler. Tebriz’deki İlhanlılar sarayında meydana gelen karışıklıklardan da istifade ile Hemedan, Fars ve İran körfezine kadar olan
arazileri ellerine geçirdiler. Lurlar Emir Durak komutasındaki Moğol ordusunu Kuhrud
yakınlarında mağlup ettiler. Ancak Keyhatu bu hadiseler üzerine tedbirler almaya başladı.
Neticede Küçük Lur Atabeylerinin de yardımı ile I. Afrasiyab mağlup edildi ve Mançaşt
denilen bir dağ kalesine sığındı. Daha sonra saklandığı yerde yakalanan I. Afrasiyab affedilerek hükümdarlıkta bırakıldı. Ancak I. Afrasiyab’ın yersiz siyaseti onun etrafındakilerin
İlhanlı Hanı Gazan Han’a şikâyet edilmesine sebep oldu. Gazan Han onu önce hapsettirdi,
daha sonra da 1296 yılında idam edildi (Supuler,1987, s. 182). I. Afrasiyab’ın idam edilmesinden sonra onun yerine amcası Ahmed İbn Alp Argun (1296- 1329/33) çıktı (Minorsky,
1987, s. 75, Bosword, 1980, s. 276, Supuler, 1987, s. 182).

Devrin müverrihleri Atabey Ahmed’in yüksek meziyetlerini anlatmaktan çekinmezler.
Gerçekten de Ahmed, halkı ve alimler tarafından çok sevilen bir kişiydi. Mecmau’l-Ensâb-ı
Şebankâreî’ye göre o, Luristan’da Moğol idare tarzını benimsemiş ve devleti maharetle
idare etmiştir. Onun devrinde İlhanlılar ülkesinde savaş ve sıkıntılar yaşanırken bunların
hiç biri Luristan’ı etkilememiştir. (İbn Batuta, 2016, s. 870). Kendisi ehl-i tarik olan, yani
dervişan bir hayata sahip olan Atabey Ahmed’i, Mecmau’l-Ensâb’ın müellifi “pir” olarak
nitelemektedir. Meşhur dil alimi Kaşgarlı Mahmud’dan sonra bildiğimiz ilk Türkçe lügat
yazan Hinduşah Nahçıvanî, Tecârib es-Selef adlı eserini ona ithaf etmiştir. 1333 yılında ölen
Ahmed’in yerine oğlu Rükne’d-din II. Yusuf Şah unvanıyla idareyi ele aldı ve saltanatı yumuşaklıkla idare etti (Supuler, 1987, s. 182). Onun devrinde Atabeyliğin toprakları Basra ve
Huzistan’dan Firuzan’a kadar uzanmaktaydı (Minorsky, 1987, s. 76).
II. Yusuf Şah’ın hâkimiyeti fazla uzun olmamıştır. Yerine oğlu II. Afrasiyab geçmiştir (İbn
Batuta, 2016, s. 248). Ancak o babası ve kardeşinin siyasetini devam ettirememiştir. İbn

Yaşar BEDİRHAN, Sefa YILDIRIM 421

Batuta, “Atabey’in kendisini gece gündüz işret ve eğlenceye verdiğini dolayısıyla devleti çok
iyi idare edemediğini” kaydetmektedir (İbn Batuta, 2016, s. 248). Bunun dolayıdır ki Büyük
Lur Atabeyliği için karanlık günler başlamıştır. Bundan sonra Rükneddin Yusuf Şah’ın oğlu
Peşeng Luristan atabekliğine geçti. Bu devir tamamıyla meçhuldür. Şerefname Atabey Peşenk serlevhası altında:
1.
2.
3.

Atabey Peşenk b. Rükneddin Yusuf Şah
Atabey Ahmed b. Peşenk

Atabey Said b. Ahmed gibi üç Atabeyi zikrediyor. Bunların devirleri pek azdır ve zannedildiğine nazaran da Luristan’ın bu zamanlardaki ehemmiyeti pek azalmıştır. Bunu
müteakip Şah Hüseyin b. Ebu Said b. Ahmed b. Peşenk Atabeyi oldu. Bu zat bir seneden ziyade yaşamadı. Bunun biraderi Gıyasüddin b. Peşenk geçti. Fakat Mirza Sultan
İbrahim büyük bir orduyla bu havaliyi istila etti ve Luristan’ın şekl-i idaresini de tebdil eylediği için Fazlaviye sülalesi inkıraz buldu (Sertel, 1917, ss. 264 – 277).

2. MERAGA ATABEYLERI AKSUNGURLULAR (1108 -1227)

Meraga, Azerbaycan’ın en eski şehirlerinden biri olup, Doğu Azerbaycan eyaletinde,
Urmiye gölünün doğusunda Sehend dağının güney yamaçlarında 1400 metrelik yükseklikte yer alan Meraga ili kuzeyde Tebriz, kuzeydoğuda Bostanabad, doğuda Heştrud, güneybatıda Çaharoymag illeri; güneyde Batı Azerbaycan eyaleti, batıda Malekan, Bunab ve
Acabşir ili ve kuzeyde de Üskü ili ile sınırlıdır (Abad, 2015, s. 8). Şehir Araplar devrinde
Azerbaycan’ın merkezi olmuş ve ticaret şehri olarak da büyük şöhret kazanmıştır (Minorsky, 1987, s. 731). Ahmet Kasrevi’ye göre “Meraga, Arapların istilasından sonra “Merava” ya da “Marava” şeklinde adlandırılmaktadır” (Kasravi, 1976, s. 73). Şair, meddah ve
araştırmacı Tebrizli Nurhan Hoca, Meraga isminin “merak” kelimesinden yani alaka, çekici
ve meyil anlamında kullanılan Türkçe bir kelimeden geldiğini açıklamıştır (Muhammed,
1996, s. 730). Yaklaşık sekizinci asırdan beri Meraga bu adla bilinmektedir (Abad, 2015,
s. 22).
Merağa Atabeyleri Ak Sungur Oğullarının veya Aksungurlular’ın tarihi tam olarak
bilinmiyor (Mehmedov, 2009, s. 264). Bunların Revvadiler soyundan geldiği, Merağa ve
çevresinde hüküm sürdükleri (1108 -1227) ve merkezlerinin de Ruin-Dej kalesi olduğu
söylenmektedir. Hatta İranlı alim Ahmed Kesrevi, Aksungur’un adını Aksungur İbn Ahmedili şeklinde vermektedir. Böylece o, Aksungur’un Ahmedili’nin oğlu olduğuna karar verip bu hanedanı Revvadilere bağlamak istemiştir (Kesrevi, 2535, s. 230). Aynı görüş Zeki
Velidi Togan (Togan, 1987, s. 275) ve V. Minorsky’de de yer almaktadır. Hatta Minorsky
“Ahmedili” adının “Mahmadil” şeklinde de geçtiğini Meraga’nın güneyinde yer alan bir kasabanın adına dayanarak kaydetmiş, Aksungur’un Tebriz’i almak istemesini Revvadilerin
eski mirasına sahip çıkmak olarak yorumlamaktadır (Minorsky, 1987, s. 733). Ancak bu
görüşlerin asılsız olduğu, Ahmedili adının Aksungur’un Azerbaycan’daki Ravvâdi ailesinden Ahmedîl b. İbrahim b. Vahsudan’ın Türk gulâmı olmasından dolayıdır. Kaynaklarda
isminden Aksungur Ahmedîlî olarak bahsedilmesi onun Ahmedîl tarafından yetiştirilen
bir gulâm olduğunu göstermektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere, Aksungur ne Ahmedili’nin oğlu, ne de Revvadilerin Ahmedili kolundandır. Z. V. Togan, Aksungur’u Kürt kabul
ederek, onun atabey olmasını atabeylik kurumunun dağılması ve Türk geleneğinin bozulması olarak göstermektedir (Togan, 1987, s. 276). Ancak, Aksungur’un Kürt olduğuna dair
hiçbir malumat yoktur. Görünen odur ki; Aksungur’un el-Ahmedili lakabını taşımış olması
tarihçileri yanlış fikirler ortaya atmalarına neden olmuştur. Aksungur, diğer gulamlar gibi
Ahmedili isimli biri tarafından satın alınıp sarayda yetiştirildiğine şüphe yoktur.

Ahmedîl, Sultan Muhammed Tapar’ın komutanlardan birisi idi ve Merâga valisi idi.
Selçuklu kaynaklarından Ahmed b. Mahmûd, Aksungur ve oğullarının Selçukluların kullarından ve Merâgâ Atabeyleri olduklarını, ölünceye kadar devlet hizmetinde kaldıklarını
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yazmaktadır (Ahmed b. Mahmûd, 1977, s. 143, Bosworth, 1980, s. 113). Onun 1116’da
Bağdat’da Batinîler tarafından bir suikast sonucu öldürülmesi (Îbnul-Esir, 1987, s. 410,
Kayhan, 2015, s.314) üzerine Merâga’nın yönetimi gulâmı Aksungur’a geçmiştir. Bundan
sonra Aksungur ve onun soyundan gelenler bir asra yakın bu şehri ve çevresindeki topraklan yönettiler (Îbnul-Esir, 1987, s. 361).

Bazı kaynaklar Ahmedili ile onun gulamı Aksungur el-Ahmedilini birbirlerine karıştırarak Haçlılara karşı yapılan savaşlara katılanın Aksungur olduğunu kaydetmişlerdir
(Minorsk, 1987, s. 733). Ancak Haçlılara karşı gönderilen hicri 505 (1111/1112) yılındaki Selçuklu ordusunda yer alan Aksungur değil, Ahmedili olmuştur. İbn el- Cevzi’nin
verdiği malumata göre, Meraga hâkimi Ahmedili, Atabey Toğtekin’in de yer aldığı bir müşavere maksadı ile Bağdat’ta bulunurken Batıniler tarafından 510 (1116/1117) yılında
öldürülmüştür (Sıbt İbnu’l-Cevzî, 1951/1952, s. 53). Ahmedili’nin öldürülmesinden sonra
Meraga hâkimiyetini gulamı Aksungur eline geçirmiştir. Böylece, Meraga’da Revvadilerin
hâkimiyeti sona ererken Aksungurluların hâkimiyeti başlamıştır. Faruk Sümer, efendisi
Ahmedîl’in öldürülmesinden sonra Aksungur’un onun sahip olduğu yerleri ele geçirdiğini
ve Ravvâdî hânedânına son verdiğini (Sümer, 1989, s. 296) yazıyorsa da, bu keyfiyetin
askerî bir harekâtla gerçekleştirildiğine dair kaynaklarda herhangi bir ifadeye rastlanmamaktadır (Ayan, 2009, ss. 162-163).

Merâgâ Atebegi Ahmedîl, 1 Muharrem 510 (16 Mayıs 1116)’da Bağdâd’da öldürüldü. Ahmedîl’in öldürülmesinden sonra Merâgâ’nın durumunun ne olduğu belirsizdir. 514
(1120-1121) yılında Irak Selçuklu Sultanı Mahmûd b. Muhammed Tapar’a isyan eden
kardeşi Melik Mesûd’un, Merâgâ’yı Cüyûs Beg (Çavus Beg) veya Kasîmüddevle Porsukî’ye
(İbnü’l-Adîm, 1989, ss. 62-71, 126-135) ikta olarak vermesinden, bölgenin hâkimiyetinin fasılalı olarak el değiştirdiği anlaşılmaktadır. Daha doğrusu şehrin ve bölgenin durumu Irak Selçuklu meliklerinin üstünlük durumuna göre belirlenmektedir. Nitekim
Melik Mesûd’un isyanında başarılı olamaması üzerine Merâgâ valiliği konusunda Aksungur’un adı ön plana çıkacaktır (İbnü’l-Adîm, 1989, ss. 62-71, 126-135). Öyle anlaşılıyor
ki, Aksungur’un Meraga’daki hâkimiyetini Büyük Selçuklu sultanı Muhammed Tapar tanımıştır. Çünkü, bir yıl sonra sultanın ölümü üzerine cereyan eden taht mücadelesinde Aksungur’u Mahmud İbn Tapar’ın yanında görmekteyiz (Özaydın, 1988. s. 168). Mahmud ile
Amcası Sultan Sancar arasındaki mücadelede de her halde Mahmud’un yanında yer alan
Aksungur daha sonra onunla birlikte Bağdat’a gitmiştir. Bu tarihte Mahmud’un kardeşi,
Arran ve Azerbaycan Meliki olan Tuğrul’un Atabeyi Gündoğdu vefat etmişti. Irak Selçuklu
devletinin ilk sultanı olan Mahmud Bağdat’ta iken kardeşi Mesud’un kendisine karşı isyan
ettiğini, Meraga’yı da Kasımü’d-devle Aksungur el-Porsukiye verdiğini işitince 1120 yılında aceleyle Aksungur’u Meraga’ya göndermiştir (Zeryab, 1927, s. 494).
O, diğer Selçuklu komutanları gibi kendini devlette nüfuz kazanma mücadeleleri içinde bulmuştu. Bunun için de atabeylik statüsü ele geçirmek istediği bilinmektedir. Sultan
Mahmud’un kardeşi Tuğrul’un atabeyi Gündoğdu 1121 yılında öldüğü zaman (İbnu’l-Esîr,
1987, s. 597) Aksungur onun atabeyi olmak için çok çaba sarf etmişti. Bu amaçla iktâına gitmek bahanesiyle sultandan izin alarak, atabeği olmak ümidiyle doğruca Melik Tuğrul’un yanına gitmişti. Hatta bu amaçla Aksungur Tuğrul’u Sultan Mahmud aleyhinde isyana teşvik etmiş ve ona “Eğer Merâgâ’ya gidersen 10.000 süvari ve piyade derhal sana
katılacaktır.” demişti. Onun sözlerine itibar eden Tuğrul, Erdebîl üzerine yürümüş ancak,
Erdebîlliler onları şehre sokmayınca oradan Tebrîz yakınlarına gitmişti. Bu sırada Sultan
Mahmûd’un, Emîr Cüyûs Beg’i Azerbâycân’a gönderdiğini ve o bölgeyi ona ikta ettiğini
öğrendiler. Cüyûs Beg, büyük bir orduyla Aksungur’un valisi olduğu Merâgâ’da karargâh
kurmuştu (İbnu’l-Esîr, 1987, s. 597, Zeryab, 1927, s. 494, Minorsky, 1987, s. 300, Togan,
1987, s. 275, Özaydın, 1988, s. 168, Kayhan, 2015, s. 314).
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Melik Tuğrul ile Aksungur bu haberin doğru olduğunu anlayınca tedbir olmak üzere Azerbâycân’dan çıkmak maksadıyla Hûnâ’ya döndüler. Sultan Muhammed Tapar zamanında Tuğrul’un Atabeyi olan Ebher ve Zencân hâkimi Anustegin Sîrgîr’e (Îbnul-Esir,
1987, s. 417, Kesrevî, 1307, s. 230) haber gönderip, yardım istediler. Sîrgîr onların yardım
tekliflerini kabul etti ve müttefikler hep birlikte Ebher’e döndüler. Fakat bu ittifak cephesi,
bir şey elde edemeyince sonunda Sultan Mahmûd’a itaat arz etmeye mecbur kaldılar. Böylece Sultan Mahmûd onları affetti ve bu ihtilaf da sona erdi. Bu olaydan sonra Aksungur,
Sultan Mahmûd’un itibarlı ve yakın adamlarından biri oldu (Îbnul-Esir, 1987, s. 417, Kesrevî, 1307, s. 230). Bu tarihten itibaren 1128 yılına kadar Aksungur hakkında malumat
bulunmamaktadır. Her halde o, Meraga’da Sultan Mahmud’a sadık kalarak atabeyliğini
sürdürmüştür (Togan, 1987, s. 275). Aksungur 1128-1130 yılları arasında Sultan Mahmud’un emri ile Hille’de isyan eden Mezyedilerden Dübeys İbn Sadaka ile savaştı (Zettersteen, 1976, s. 208-209, Özaydın, 1988, s. 168, Houtsma, 1987, s. 170, Köymen, 1991, ss.
75-129). Öyle görülüyor ki; sultan Aksungur’un bu hizmetlerinden memnun olduğu için
1130 yılında onu oğlu Davud’un atabeyi olarak tayin etmiştir (İbnü’l-Esîr, 1987, s. 528,
el-Bündârî el-İsfahânî, 1999, s. 151, İbnü’l-Ceczi, 1992-1995, s. 271, Sümer, 1989, s. 296,
Özaydın, 1988, s. 168). Sultan Mahmud, Azerbaycan ve Arran’ı oğlu Davud’a ikta olarak
verince Aksungur bir anda Azerbaycan’ın tamamına sahip oldu.

Sultan Mahmûd, Abbâsî halîfesi Müsterşid’i azletmek gayesi ile Bağdât üzerine yürüyüş hazırlıklarını yaptığı bir sırada, 27 yaşındayken Şevvâl 525 (Ağustos-Eylül 1131)’de
Hemedân’da öldü (İbnü’l-Esîr, 1987, s. 528, İbnü’l-Kalânîsî, 1908, s. 230, Nîsâbûrî, 1332
s. 54, Nizâm el-Hüseynî, 1326, s. 115, Hasan-ı Yezdî, vr. 218 b, el-Musevî, 224, vr. 316 b.
Hondmîr, Ayasofya K. 3190, vr. 331 a., Kirmânî, 1373, s. 287, Sebânkâreî, 1363, s. 113,
Kazvînî, 1963, s. 110). Sultan’ın vasiyeti doğrultusunda Vezîr Ebû’l-Kâsım Dergüzînî ve
Aksungur’un ittifakıyla Dâvûd tahta çıkarıldı. Bütün el-Cibâl ve Azerbâycân’da onun adına
hutbe okundu (İbnü’l-Esîr, 1987, s. 528, Bundârî, 1993, s. 151). Ancak Davud’un amcaları
Mesud, Tuğrul ve Selçukşah arasında taht mücadeleleri başladı (Turan, 2015, s. 249). Aksungur Melik Davud adına Irak Selçuklu hâkimiyetini ele geçirmek için mücadelelere başladı. Asıl amacı ise Davud’un adından istifade edip devletin idaresini eline geçirmek idi.
Ancak Sultan Sancar Irak tahtına Tuğrul’u oturtunca, Arran ve Azerbaycan’ın idaresi Mesud’a, Fars bölgesi ise Selçukşah’a verildi (Burslan, 1993, ss. 152-153). Bu paylaşımda Davud’un hakkı dikkate alınmamıştır (Râvendî, 1960, s. 217, Sebânkâreî,1363, s. 114, Burslan, 1993, ss. 152-153). O sadece Aksungur’un yanında Meraga ve civarı ile yetinecekti.
Melik Davud bunu kabul etse bile Atabey Aksungur buna pek de razı olmamış görünmektedir. Buna göre Davud’u yanına alıp Sultan II. Tuğrul’a karşı harekete geçti. Ramazan’ın ilk
günü (16 Temmuz 1132) Hemedân civarındaki Vahan köyü yakınlarında ordugâh kurdu.
Onlar Barankuş ez-Zekevi ile Fars eyaletinin önceki hâkimi Karacan’ı da ittifaklarına dahil
ettiler. Melik Tuğrul da onun üzerine yürüdü. Her ikisi de adamlarını mevzilendirdiler.
Melik Tuğrul’un sağında İbn Porsuk, solunda Kızıl vardı, ordunun önünde Karasungur yer
almıştı. Melik Dâvud ise sağ kanada Barankus ez-Zekevî’yi yerleştirmişti, fakat o savaşmadı. Bunu gören Türkmenler onun çadırını, sürülerini ve her şeyini yağma ettiler. Dâvûd’un
askerleri arasında ihtilâf çıktı. Atabey Aksungur da bunu görünce o da Melik Dâvûd’u alarak dönüp kaçtı. Halk da onların pesinden kaçınca, Melik Tuğrul Barankuş ez-Zekevî’yi
esir aldı (İbnü’l-Esîr, 1987, s. 537, El-Bundârî, 1993, s. 151, Sadrüddîn el-Hüseynî, 1993,
s. 71, Kesrevî, 2535, s. 232, Ayan, 2009, s. 171). II. Tuğrul Atabey Aksungur’un mallarını
ele geçirince onlar da Bağdat’a kaçtılar (Zilkade 526/ 13-22 Eylül 1132) (Bundari, 1943,
s. 151, İbnü’l-Cevzi, 1992-1995, s. 271, Zeryab, 1927, s. 494, Kesrevi, 2535, s.232, Sümer,
1989, s. 296, Özaydın, 1990, s. 168).
Bağdat’ta Atabey Aksungur, Melik Davud halifenin yardımıyla Azerbaycan ve Arran hâkimi Mesud ile ilişki kurup Tuğrul’a karşı ittifak kurdular. Ziya Bünyadov eserinde bu konu
ile ilgili şunları söylemektedir: “Gence’de bulunan Mesud, Aksungur’a bir mektup göndere-
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rek “kendisi için değil, Davud’un zaferi için savaşa başlayacağını, zira Gürcülerden kazanacağı toprakların ona kifayet ettiğini haber vermiştir.” (Bünyadov, 2007, s.25). Aksungur’un
ona gönderdiği cevap şu şekildedir; o ve onun nezaretinde bulunan Davud, Sultan II. Davud’a karşı harekete geçmek için hazırlandılar. Zira sultan Sancar Horasan’dadır, yani çok
uzaktadır. Görünen odur ki, Aksungur, Mesud’un ittifaka katılması için büyük çaba sarf etmiştir. Ancak Mesud’un da gözünü Selçuklu tahtına diktiği açıkça bilinen bir gerçektir. Bu
münasebetle halife Bağdat’taki hutbeyi Sultan adıyla Mesud, veliahd adıyla da Davud için
okutulmasını emretti (İbnü’l-Esir, 1987, s. 540, İbnu’l-Cevzi, 1951/1952, 145, Mirhond,
1339, 231, Kesrevi-i Tebrizî, 2535, s.118, Kayhan, 2015, s. 316). Bunu kutlamak için Kasr
Caminde halka paralar dağıtıldı. Bu Selçuklu melikleri ile birlikte Atabey Aksungur hilatler giydirilmek suretiyle ödüllendirildi (14 Ocak 1133). Bu törenlerden bir gün sonra halifelik ordusu Mesud’un ordusuyla birlikte hareket ederek, yapılacak mücadelede merkez
üssü olarak kullanmak amacıyla Azerbaycan’a doğru yola çıktılar (Kayhan, 2015, s. 316).

Ancak Atabey Aksungur bu zaferinin sonuçlarını tam olarak alamadı. Savaştan kısa bir
süre sonra Hemedan’a 6 km uzaklıktaki Kara Tegin çayırı denilen yerde efendisi Ahmedili
gibi Batıniler tarafından öldürüldü (İbnü’l-Esîr, 1987, s. 541, Ahmed b. Mahmûd, 1977,
s. 59; el-Hüseynî, 1943, s. 73; Bundârî, 1943, s. 158, Muhammed Takî Hân, 1366, s. 742).
Böyle bir suikastın sebebi tam olarak bilinmemektedir. Ancak kaynaklar ve tarihçilerin
görüşüne göre, atabeyi öldürmek düşüncesi Sultan Mesud’un fikri idi. Çünkü Mesud sultan olduktan sonra güçlü atabeyin tesirinden kurtulmanın yollarını aramış ve bu maksatla
Batınileri kendi emelini gerçekleştirmeye alet etmiştir (Sıbt el-Cevzi, 1992-1995, s. 275,
İbnü’l-Esir, el-Kâmil, 1987, s. 541, Togan, 1988, s. 276, Köymen, 1989, s. 215). Ancak Faruk
Sümer, bu suikastın Sultan Mesud tarafından tertip edildiği fikrine katılmamaktadır. Buna
rağmen o, Bundari’nin verdiği malumata istinaden Suikastın Sultan Tuğrul’un veziri Dergüzinî tarafından planlandığını yazmaktadır (Sümer, 1989, s. 296).
Atabey Aksungur, Büyük Selçuklular zamanında yetişmiş ve emirlik görevine kadar
yükselmiş, gulâm sistemi ile yetişen bir Türk komutanıydı. Bağlı olduğu Ahmedîl b. İbrahim’in ölümü ile birlikte Merâga’nın hâkimi olmuştu. Irak Selçukluları Devleti’nin kurulması ile başlayan süreçte merkezi otoritenin zayıflığından yararlanarak Merâga ve
çevresiyle sınırlı olan otoritesini bütün ülkeye yaymak için mücadele etmişti. Bu amaçla,
ilkin Irak Selçuklu prenslerinin atabeyliği görevini almak istemiş, bunda başarılı olduktan
sonra da bu prensleri saltanat makamına getirerek bunlar vasıtasıyla bütün gücü eline
geçirme mücadelesi vermişti. Kısmen de olsa başarıya ulaşmış, ama sonunda Batıniler
tarafından suikast sonucu öldürülmüştür. Bu siyasi gayretlerinin dışında, Merâga’da hâkimiyet oluşturup, bunu atabeylik payesiyle resmi hale getirdikten sonra yaklaşık bir asır
sürecek Merâga Atabeyliği’nin temelini atmıştı (Kayhan, 2015, s. 316, Nizâm el-Hüseynî,
1326, s.73, Bundârî, 1943, s. 158).

2.1- Atabey Arslan Apa (Nusreteddin Hasbeg) (1133-1175)

Atabey Aksungur’un vefatından sonra Merâga’da yönetime oğlu Nusreddin Arslan Apa
Aksungur el-Ahmedili (1133-1175) geçti. Aksungurluların yükseliş ve inkişaf devri bunun
zamanında yaşanmıştır. Kaynaklarda onun adı farklı şekillerde zikredilmektedir. İbnü’l-Esir İbn Aksungur, yani Aksungur’un oğlu, Bundari ise Nusreddin Hasbeg b. Aksungur,
Ravendi ise, “Arslan ve Arslan Apa” şeklinde zikreder (İbnü’l-Esir, 1987, s. 221, Bundârî,
1943, s.210, Ravendi, 1957, s. 232). Ahmed Kesrvi ise, “Nusreddin Arslan Apa Hasbeg İbn
Aksungur” adını zikretmektedir (Kesrevi, 2535,s. 234). Yani Kesrevi’ye göre, “Arslan Apa”
unvan olup manası aslan avlayan demektir (Kaşgarlı Mahmud, 1972, s. 5). Rivayete göre
onun bir kardeşinin ismi de Şirgir idi (Kazvînî, 1913, s. 103, Kesrevî, 2535, s. 234, Ayan,
2007, ss. 133 – 146).
Nusreddin Arslan Apa’nın adı ilk defa 1135/36 yıllarında Sultan Mesud’a karşı Bağdat’ta bir yerde toplanan emirler arasında geçmektedir. Görünen o ki, babasının ölümün-
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den sonra o, Sultan Mesud’a karşı muhalefet eden emirlere ve Bağdat halifesi er-Reşid’e
katılmıştır. Ancak Mesud’un Bağdat’a hareket etmesi üzerine emirler dağılmış, Arslan
Apa da Meraga’ya gelmiştir. Bu sırada Melik Davud’un Arslan Apa’nın emrinde olduğu
görülmektedir (Zaryab, 1927 s. 119). Her halde Arslan Apa, daha sonra Sultan Mesud’un
hâkimiyetini kabul etmiş ve 540 (1145-1146) yılında Fars ve Hûzistân hâkimi Boz-aba
(Boz-aba, 542 (1147)’de Sultan Mesûd ile Karategin çayırında yapılan savaşta esir düşmüş
ve başı kesilerek Öldürülmüştür (Râvendî, 1957, s. 232, Nîşâbûrî, 1332, s. 64). Rey valisi
Abbâs, (Sultan Mesûd’un gûlâmlarındandı) bu olaylardan sonra 541 (1146-1147)’de yine
Sultan Mesûd tarafından öldürtülmüştür. (Ayan, 2007, s. 137) Melik Muhammed b. Mahmûd ve Sultan Mesûd’un kardeşi olan Süleymânşâh ile birleşerek Sultan Mesûd’a karşı
harekete geçtiler (İbnü’l-Esîr,1987, s. 99). Bu münasebetle Bundâri, Emîr Çavlı’nın Sultan
Mesûd’a yardım için Azerbaycan’a asker sevk etmesi dolayısıyla Arslan Aba’nın biraderi
Şirgir b. Aksungur’dan bahsetmektedir (Bundârî, 1957, s. 182). Burada adı Şîrîn Aksungur
olarak geçmektedir. Rivayete göre; o da Çavlı’ya asker yardımında bulunmuştur. Ancak bu
harekât sonucunda Süleymânşâh’ın Mesud tarafına geçmesiyle, iki taraf arasında herhangi bir savaş olmadan barış yapılmıştır (İbnü’l-Esîr,1987, s. 99).
Birkaç yıl sonra, yani Şevval 545 (Şubat 1151) yılında sebebi tam olarak bilinmeyen
bir hadiseden sonra Sultan Mesud Meraga’yı muhasara etmiş ve şehri eline geçirerek surların yıkılmasını emretmiştir (Özgüdenli, 2004, s. 162-163). Ravendi’ye göre, 1148 yılında
devlet işlerini eline geçiren hacip Hasbeg b. Belengeri ile Arslan Apa arasında düşmanlık
vardı (Ravendi, 1957, I, s. 234-235). Erdoğan Merçil ve Ali Sevim’in verdikleri bilgilere
göre, “Mesud Meraga şehrini muhasara ederek iki gün içinde ele geçirmiş ve şehir surlarının tamamen yıkılmasını emretmiştir. Bu sırada Hasbeg b. Belengeri (Şükürov, 2009.s
1-15) ile Atabey Arslan Apa arasındaki sürtüşme emirlerin çabası ile ortadan kaldırılmıştır. İsimleri geçen bu iki emir Meraga yakınlarında Ruyindiz (Ruin-Dej) kalesi yakınlarında
görüşmüşlerdir (Merçil- Sevim, 2014, s. 261).
Kusma hastalığından ölen Sultan Mesûd, Candar İkbâl Hâdim denilen medresede defnedildi (Ebû’l-Fidâ, ty. s. 23). Tahta geçen Muhammed b. Mahmud Hasbey’i idam ettirerek
onun başını Meraga atabeyi Arslan Apa ile Azerbaycan atabeyi Şemseddin İldeniz’e göndermiştir (İbnü’l-Esîr,1987, s. 143; Ravendi, 1957, s. 245; Bundari, 1999, s. 210; el-Hüseynî, 1943, s. 90; Hemedânî, 1363, s. 138; Şebânkâreî, 1363, s. 117). Sultan Muhammed, bu
hareketiyle gözdağı vermek istemiş ve emirlerin kendisine isyan etmekten korkacağını ya
da İbn Belengerî’den nefret eden emirlerin etrafında toplanacağım sanmıştı. Ancak, onun
bu davranışlarına rağmen, Irak Selçuklu Devletinde ne isyanlar bitmiş ne de devlet sağlam bir otoriteye kavuşabilmiştir (Ayan, 2009, s. 138). Bu durumu kabullenmeyen Meraga
ve Azerbaycan atabeyleri Hemedan’a hareket etmişler ve Selçuklu tahtına Süleymanşah’ı
geçirmişler Sultan Muhammed ise İsfahan’a kaçmıştır. Ancak Süleymanşah ile veziri Fahreddin Ebu Tahir bütün günlerini işret meclislerinde geçirdiklerinden devlet işleriyle ilgilenmiyordu. Bunun üzerine Arslan Apa bir suikast planlayıp ikisini de ortadan kaldırmak
istemiş, ancak bunda muvaffak olamamıştır (Bundari, 1957, s. 210-211, Zeryab, 1927, s.
138).

Emirleri tarafından Süleymanşah’ın terk edildiğini haber alan Muhammed yeniden
saltanat tahtına oturdu ve Süleymanşah’ı da tutuklatıp Musul kalesine hapsettirdi (Muhammed’in tahta çıkışında Zengi atabeyi Kutbeddin Mevdud’un (1149-1170) yardımı
olmuştur. Süleymanşah’ı yakalatıp Musul kalesine hapseden de Kudbeddin’in komutanı
Zeyneddin Ali Küçük idi (Bünyadov, 2007, s. 40). Şerafeddin Kurtboz’un araya girmesiyle
de Sultan Muhammed Atabey İldeniz ile Arslan Apa’yı affetmiştir (Hicri 549/ M. 11541155). Atabey İldeniz ile Atabey Aksungur’un Azerbaycan’ı kendi aralarında paylaştıkları görülmektedir. Bu tarihten sonra Arslan Apa, Sultan Muhammed’in en itibarlı emirlerinden biri olmuştur. Hatta Sultan Muhammed ölümünden hemen önce oğlu Davud’un
atabeyliğini Arslan Apa’ya tevdi etmiş ve onu iktâı olan Merâga’va göndermişti. Çünkü
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sultan öldükten sonra emirlerin oğluna itaat etmeyeceğini çok iyi biliyordu. Bunun için de
oğlunun Arslan Apa gibi güçlü bir atabeyin himayesinde olmasını istemişti (İbnu›l-Esîr,
1987, s. 686; İbn Kesir, 1995, s.438, Kayhan, 2015, s. 317, Deguignes, 2018, s. 429). Sair
Meliklerin hepsi muhtelif gruplara ayrıldılar. Bazıları Muhammed’in kardeşi Melikşâh’ın
hizmetine girdiler. Büyük bir kısmı ise, Süleymanşah’ı tercih ettiler. Bir kısmı da Arslan
b. Tuğrul’un tarafını tuttular. Atabey Şemseddîn İldeniz de bunların içerisinde idi (Ayan,
2009, s. 143).

Bu hadiselerden sonra Atabey İldeniz Irak Selçuklu tahtının idaresini ele geçirmiş
ve Irak Selçuklularına tarihinin en ihtişamlı devrini yaşatmıştır. İldeniz’in güçlenmesi
Meraga Atabeyi Arslan Apa’yı rahatsız ettiğinden o, Arslanşah’a itaat etmekten imtina
edecektir. Halife Muktefi’nin veziri Yahya b. Hubeyre’nin de teşvikiyle Arslan Apa İldeniz’e karşı mücadele başlattı. Bunun üzerine İldeniz oğlu Cihan Pehlivan kumandasında
Meraga’ya bir ordu göndermiş, ancak Arslan Apa Ermenşahlardan Seyfeddin Bey Timur b.
II. Sökmen’den (1128-1183) aldığı yardım ile Sefidirut çayı yakınlarındaki savaşta Cihan
Pehlivan’ı mağlup etti (İbnu›l-Esîr, 1987, s. 221-222, Merçil-Erdoğan, 2014, ss. 274-275,
Zeryab, 1927, s. 120, Bünyedov, 2007, s. 48, Özaydın, 1988, ss. 168-169). Pehlivan çok feci
bir mağlubiyete uğradı ve askerleriyle perişan bir vaziyette Hemedân’a çekildi. Askerlerinden çoğu aman dileyip Arslan Aba’ya sığındılar. Arslan Aba ise ülkesine muzaffer bir
şekilde döndü (556/1160- 1161) (Ayan, 2009, s. 143).

Atabey Arslan Apa’yı, bu olaydan az sonra Azerbaycan ve Anadolu Türklüğü için ciddi
bir tehdit oluşturan Gürcü saldırılarına karşı oluşturulan Türk birliğinde görev alarak ortak düşmana karşı mücadele ederken görüyoruz. Gürcü kralı III. Bagrat Temmuz- Ağustos
1162 tarihinde 30 bin kişilik büyük bir ordu ile Azerbaycan’a girerek, Duvin şehri üzerine
yürümüştü. Burayı işgal eden Gürcüler, şehir ve çevresini yağmalayıp, 10 bini aşkın insanı
kılıçtan geçirdiler. Kılıçlardan kurtulabilenler de esir alındı. Türk ordusunun büyük saldırı
gücü karşısında dayanamayacağını anlayan Gürcü kralı savaş alanından kaçıp sık ağaçlı ormanlar içerisinde izini kaybettirdi. Başsız kalan Gürcü ordusu ise bozgun şeklinde
dağıldı (13 Temmuz 1163). Türkler kaçanları uzun bir süre takip ettiler. Yaklaşık 10 bin
Gürcü askeri savaş alanında maktul düştü. Bu savının çok daha fazlası esir alındı. Gürcü
ordusunun bütün ağırlıkları ve kralın servetleri savaş alanında kalarak, ganimet olarak
Türklerin eline geçti (Kayhan, 2015, s. 319, Sevim, 1967, s. 173, İbnü’l-Esir, 1987, ss. 234235; Andreasvan, 2003, ss. 522- 524; Vırtabet, 1937, s. 205-206; İbn Kesir, 1995, s.444;
Turan, 1980, s. 94; Kırzıoğlu, 1992, s.126).
Meraga atabeylerinin en güçlü hâkimi Atabey Nusreddin Arslan Apa İbn Aksungur
kendisinden sonra atabeyliğin başına oğlu Felekeddin Ahmed’in geçmesini vasiyet ederek
1175 yılında vefat etti (İbnu›l-Esîr, 1987, s. 339). O, sadece Meraga için değil Irak Selçukluları devrinin de en büyük emirlerinden biri idi. Meraga ile birlikte Azerbaycan’ın bir
kısmını da idaresi altına almıştı. Defalarca Irak tahtını ele geçirmek istese de bu niyeti
Azerbaycan Atabeyi İldeniz tarafından engellenmiştir (İbnü’l-Esîr, 1987, s. 339, Kesrevi,
2535, s. 238, Zeryab, 1494, s. 121, Bünyedov, 2007, s. 48, Özaydın, 1988, s.169).

2.2- Atabey Felekeddin Ahmed (1174- 1188)

Felekeddin adıyla bilinen Arslan Apa’nın oğlu Felekeddin İbn Nusreddin Arslan Apa
İbn Aksungur el-Ahmedili 1175 yılında Meraga Atabeyliğinin tahtına oturdu. Felekeddin
Atabey ilme ve irfana büyük önem veren, atabeyliğin gelişmesinde büyük emek sarfetmiş
bir hükümdardı. Meşhur Azerbaycan şairi Genceli Nizâmi (1141-1209) Hamselerinden
birini onun için kaleme almıştı (Ravendi, 1957-1960, s. 42-43, Bünyadov, 2007, s. 226). O
da, babası gibi İldenizlilere karşı geri durma politikası izledi.
İldeniz’in büyük oğlu Cihan Pehlivan, Atabey Arslan Apa’nın ölümünü fırsat bilerek
Meraga Atabeyliği topraklarını ilhak etmek için harekete geçti. Atabeyliğin başına geçen
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Felekeddin Ahmed’i Rubindiz kalesinde kuşattı ise de ele geçiremedi (Bünyadov, 2007,
s. 72). Bunun üzerine burada fazla oyalanmayarak yürüyüşe geçti ve atabeyliğin merkezi
Meraga’yı kuşattı. Bu arada kardeşi Kızıl Arslan’ı da bir orduyla Tebriz üzerine yollayarak
orayı da muhasara ettirdi. Atabey Felekeddin Ahmed yanlarında olmadığı için başsız kalan Meraga halkı şehirlerini kahramanca savundular. Cihan Pehlivan oldukça mücadele
etmesine rağmen Merâga’yı bir türlü ele geçiremedi. Sonunda şehrin kadısı ile bir anlaşma
yaparak, Tebriz’i teslim etmeleri karşılığında muhasarayı bırakmayı kabul etti. Bu anlaşmaya göre hareket eden taraflar, üzerlerine düşeni yaptıktan sonra Tebriz’i teslim alan Cihan Pehlivan, burayı kardeşine bıraktı (1175) (İbnü’l-Esir, 1987, c. s. 339, Kayhan, 2015, s.
320). Meraga ve etrafı Aksungurluların elinde kalacaktı, ancak onlar da II. Tuğrul ile Cihan
Pehlivan’ın adına hutbe okutacak ve yıllık vergi vereceklerdi. Bunun üzerine Meraga’nın
kapıları İldenizlilere açılmış ve Cihan Pehlivan sözünü tutarak halka dokunmamıştır (İbnü’l-Esir, 1987, s. 134). Bundan sonra Felekeddin Ahmed İldeniz sarayının itimadını sağlamıştı.
Atabey Felekeddin Ahmed’in bu olaydan az sonra muhtemelen 1188 başlarında vefat
ettiği anlaşılmaktadır. O, Irak Selçukluları Devleti’nin kontrolünü ele geçiren Azerbaycan
Atabeği Cihan Pehlivan’ın Meraga ve çevresinde kendisine ait kaleleri ilhak çabalarını sadece Tebriz’i kaybederek atlatmayı başardı. Cihan Pehlivan’ın on yıllık yönetiminde ona
tâbi olarak elindeki kaleleri muhafaza etmeye çalıştı. Ancak bu atabeğin ölümü ile birlikte
kardeşi Kızıl Arslan’ın yönetimi ele geçirmesi üzerine başlayan kargaşa ortamında, aralarında Sultan II. Tuğrul’un da bulunduğu muhalifler arasında yer alarak Meraga Atabeyliği’nin çıkarlarını korudu (Kayhan, 2015, s. 320).

2.3-Atabey Alâeddîn Körpe Arslan (Karasungur) (1188-1208)

Atabey Felekeddin Ahmed’in ölümüyle birlikte atabeyliğin başına kardeşi Alâeddîn
Körpe Arslan (Karasungur) geçti. Sultan II. Tuğrul’un 7 Mayıs 1188’de Dây Merk savaşında Abbasi Halifesi Nâsir Lidinillah’ın ordusunu yenilgiye uğratmasından sonra, bu savaşta
sultanın yanında olduğu anlaşılan Alâeddîn Körpe Arslan Hemedan’a gelerek sultana bağlılığını bildirince Sultan Tuğrul da onu oğlu Berkivaruk’a atabey tayin etmişti (Ravendi,
1957-1960, 320 vd. Kayhan, 2015, s. 321). Böylelikle, Aksungurluların her üç hükümdarı
da Irak Selçukluları şehzadelerine atabeylik yapmışlardır.
Bundan sonra Körpe Arslan bazı küçük hadiselerin içinde yer alsa da Meraga ve etraf
bölgelerin haricinde sözü geçmeyen bir olarak Irak ve İldenizlilere bağlı mahalli bir beylik olarak kaldı. Atabey Körpe Arslan 1208 yılında Meraga’da vefat etti. Onun yerine yaşı
bir hayli küçük olan oğlu Ahmed tahta oturdu (İbnü›l-Fuvatî, 1962-1965, s. 1071). Körpe
Arslan’ın oğlu çok küçük olduğundan hâkimiyeti onun naibi sıfatıyla sarayın harem ağalarından biri idare etmekteydi. Ancak Ahmed yönetimde gereken iradeyi gösteremediği için
Meraga halkı isyan etmiş, atabeyle birlikte ülkeyi idare eden haremağası da öldürülmüştür. Temmuz 1208 yılında meydana gelen bu hadise Meraga Aksungurlu atabeylerinin hâkimiyetinin de sonu olmuştur. Fırsattan istifade eden İldeniz atabeyi Ebu Bekir Meraga’ya
hücum edip şehrin idaresini eline geçirdi. Böylece Aksungurluların elinde Ruin-Dej kalesi
haricinde hiçbir yer kalmamıştı (Bünyadov, 2007, ss. 106-107).

Daha sonraki hadiseler nedeniyle kaynaklar Ruin-Dej’de Aksungurlulardan Körpe
Arslan’ın torunu Sülafe Hatun’un hâkim olduğunu kaydederler. Bu kadın topraklarını elinde tutabilmek için daha sonra İldenizli atabeyi Özbek ile evlenmiştir (Mehmetov, 2009,
s. 267). Sülafe Hatun’un bu evlilikten istifade ederek Meraga’nın idaresini eline geçirdiği
hakkında hiçbir malumat yoktur. Ancak onun büyük bir hizmetçiler ordusuna sahip
olduğu düşünülürse, Sülafe Hatun’un elindeki mülklerin büyük olduğu kabul edilebilir.
1221 yılında Meraga Moğolların hücumuna uğradı (Kayhan, 2015, s. 320). Sulafe Hatun, şehri savunmasız bırakıp Ruin-Dej kalesine çekildi (30 Mart 1221). Moğollar Mara-
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ga’yı ele geçirip, bütün ahaliyi kılıçtan geçirdiler (İbnü’l-Esir, 1987, s.337, 346). Moğolların bölgeden çekilmesinden sonra Azerbaycan, Celaleddin Harezmşah Mengüberti’nin
istilasına uğradı. Celaleddin Harezmşah Mengüberti, 1225 yılında hiç bir mukavemetle
karşılaşmadan Maraga şehrini ele geçirdi (Mehmetov, 2009, s. 267). Atabey Özbek öldüğü
sırada Sulafe Hatun Kızıl Arslan Hamuş’la evlendi. Onlar bir ara Celaleddin’e sığınmışlarsa da burada umduklarını bulamayarak İsmaili şeyhi olup Alamut kalesinde oturan III.
Muhammed’in yanına gittiler. Sulafe Hatun ve Hamuş’un burada vefat ettikleri biliniyor.
Böylece, 1227 yılında Sulafe Hatun’un ölmesi ile Ruin-Dej kalesine sıkışıp kalan Maraga
Atabeyleri Aksungurlular hanedanı sona erdi (Bünyadov, 2007, s.125).

3. AHAR MELIKLERI PIŞTEGINLER

Eher eyaleti Azerbaycan’da (şimdiki İran Azerbaycan’ında) küçük bir belde olup Eher
çayının sahilinde, Tebriz şehrine 95 km uzaklıkta dağ eteğinde aynı adla anılan merkeze
sahiptir. Eher adı VII. Asırda Arapların bölgeyi ele geçirmesiyle birlikte Orta Çağ kaynaklarında geçmektedir. Bu devirden itibaren Orta Asırlar boyunca Eher, Karabağ eyaletinin
merkezi şehri olarak da kaydedilmektedir (Mehmetov, 2009, s. 268).
Eher, XII. Yüzyılda yarı bağımsız Pişteginler (Piş-Teginler, Teşkinü’l-Kebir, Bişteginü’l-Kebir veya Bişkinü’l-Kebir) melikliğinin merkezi idi. Azerbaycan’da küçük feodal
idare tarzı olan Eher melikliğinin kuruluşu 1155 yılına rast gelmektedir. Kaynaklarda verilen bilgilere göre, Selçuklu Sultanı Alp Arslan Gürcistan seferi sırasında esir aldığı Türk
Kıpçakları aileleriyle birlikte Eher ve Meşkin topraklarına yerleştirmişti. Burada yaşayan
halklarla karışan Kıpçaklar eyaletin idaresini ellerine almışlar ve küçük bir idare meydana
getirmişlerdi. Bunlardan aslı Kıpçak Türklerinden olan ve daha sonra Müslüman olarak
Muhammed adını alan emirin soyundan gelenler Pişteginler sülalesinin aslını oluşturmuştur.

İbnü’l-Fuvatî’nin Mecmâü’l-Âdâb’ını tetkik ve neşreden Dr. Mustafa Cevad “Teşkinü’l-Kebir” adını şerh ederken “bu ad Nuştegin’i çağrıştırıyor ve Nuştegin, Ebû Nasr b. Cuheyr’in hizmetindeki emirlerdendi” şeklinde kayıt düşmüştür. Azerbaycan’ın coğrafyası ve
tarihine vakıf olmaması naşirin yanılmasına sebep olmuştur (Nesirov, 2012, s. 258). Burada sözü edilen kişi aslında “Teşkinü’l-Kebir” değil Piştegin’dir. Bu kişi ve onun soyuyla ilgili
Nesevî’nin eserinde geniş ve ilginç bilgiler aktarılmaktadır (Nesevi, 1952, s. 60-61). 1155
yılında Muhammed’in oğlu Piştegin Eher’deki idarenin tamamını eline almış, Eher dışında
Meşkin ve Serab eyaletlerini de Pişteginler melikliğinin topraklarına katmıştır. Piştegin
İbn Muhammed (1155-1210) önceleri Irak Selçukluları, sonra da Azerbaycan Atabeyleri
İldenizlilerin vassalı olmuştur. Öldükten sonra yerine oğlu Nusreddin Muhammed İbn Piştegin (1210-1230/31) geçmiştir.
Nesevî’ye göre sultan Muhammed Harezmşah (1200-1220) İran, Irak-ı Acem ve Azerbaycan’ın bir kısmını işgal ederek Atabey Özbek’in (1211-1225) ordusunu mağlup etmiş
ve bu sırada bazı devlet adamları ve komutanlar esir olarak Harezmlilerin eline geçmişlerdi (Nesevi, 1952, s. 60-61). Bunların arasında Atabey Özbek’in veziri Rebibü’d-Din
Ebü’l-Kasım Harun ve Atabey’in emîrlerinden Melik Nüsretü’d-Din Muhammed b. Piştegin
(öl. 1231) de vardı (Bünyadov, 2007, s.110, Kafesoğlu, 1992, s. 203). Sultan Muhammed
Hârezmşah her gün Hemedan’ın meydanında topağaç (polo) oynuyor, esir vezir ve emirleri de meydanda ayakta durarak kendisini seyretmeğe mecbur ediyordu. Bunu yapmakta
asıl amacı esir aldığı devlet adamlarını aşağılamaktı. Neredeyse her gün düzenlediği bu
oyun törenlerinden birinde Hârezmşah’ın gözü Melik Nüsretü’d-Din Muhammed’in kulaklarındaki büyük küpelere ilişmişti. Bu halkavari küpelerin her biri bilezik büyüklüğündeydi. Sultan Melik Nüsretü’d-Din’e yaklaşarak “bunlar da nedir böyle?” diye sormuştu. Melik
Nüsretü’d-Din şöyle cevap vermişti:
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Büyük Selçuklu sultanı Alp Arslan (1063-1072) Gürcü Kral’ının (IV Bagrat) ordusunu
mağlup ettiği zaman (1064) esir alınmış Gürcü komutanları onun yanına götürmüşlerdi.
Sultan onları idam ettirmeyerek canlarını bağışlamış, daha sonra onları Büyük Selçuklu
Devleti’ne hizmet etmeleri şartıyla salıvermişti. Alp Arslan onların her birisinin kulağına
özel olarak yaptırıp içine kendi adını yazdırdığı altın küpeler taktırmıştı. Selçukluların zayıfladığı dönemlerde bu memlükler itaatten vazgeçtiler. Onlardan sadece benim dedem İslam’a girmişti. O, Allah’a itaat ve Sultana sadakatinden ötürü hiç bir zaman pişman olmadı
(Nesevi, 1952, s. 60-61).

Onun bu sözleri Muhammed Harezmşah’ın kalbine tesir etmişti. Onu esirlerin arasından ayırmış, hatta kendi eliyle ona hilat giydirmişti. Melik Nüsretü’d-Din kendisinin
Azerbaycan’da nerelerin hâkimi olduğunu soran Harezmşah’a “Eher ve Levla kalelerinin
hâkimiyim” diye cevap vermişti. Sultan Muhammed Harezmşah ona eskiden sahip olduğu
toprakları ve ilave olarak Serab şehrini de kendisine verdiğine dair ferman vermişti (Nesirov, 2012, s. 259). Melik bundan sonra ülkesinde Harezmşah’ın yüksek hâkimiyetini kabul
edip yıllık vergi vermek ve sultan adına hutbe okutmuştur. Nüsretü’d-Din, 1125 yılında
Celaleddin Harezmşah’ın hâkimiyetine girdi. 1230/31 yılında Azerbaycan’a hücum eden
Moğollar Eher Melikleri Pişteginlerin de hâkimiyetine son verdiler. Pişteginlerin, İldenizler gibi Kıpçak asıllı olması Selçuklular devrinde Azerbaycan’da Kıpçak unsurun bir hayli
yoğun olduğunu da ortaya koymaktadır (Bünyadov, 2007, s.110, Mehmetov, 2009, s. 268).

4. YEZD ATABEYLERI KENGERLILER

Yezd, İsfahan’ın güneyinde İran’ın en eski yerleşim alanlarından biri olup, İsfahan’a
329 km. uzaklıktadır. Selçuklular devrinde burada Âl-i Kakuye, Kakuyiler, Kakeveyhiler
veya Kakuyeoğulları (1008-1141) hüküm sürdüler. Bunlar Deylemi menşeli bir hanedanlık olup, “kakû” adı verilen Deylemi dilinde “dayı” manasına gelir. Devletin kurucusu Alaü’d-devle Muhammed İbn Düşmenziyar (Vezîrî, 1364, ss. 437-438) Büveyhi
emiri Mecdü’d-devle’nin dayısı olduğundan onlara “dayıoğulları” manasına Kakuyiler
denilmiştir. Alü’d-devle, Büveyhilerin zayıflamasını fırsat bilerek Şehriyar şehrini ele
geçirmiş ve ardından Rey ve Cibal eyaletlerinde güçlenmiştir (Bosworth, 1980, s. 123,
Bosworth, 2005, s. 225-226, Güner, 2006, s. 219-220). Alaü’d-devle takriben hicri 421
(1030) yılında Yezd şehirlerini ele geçirmiş, kendi adına hutbe okutup para kestirmiştir.
O, 1041 yılında vefat ettikten sonra yerine üç oğlundan en büyüğü olan Ebu Mansur Feramürz geçmiştir. Ancak Feramürz devrinde (1041-1051) Selçuklu-Oğuz fetihleri sonucunda Orta Doğunun tamamına yakını Türklerin eline geçtiğinden Kakuye hanedanlığı da
Tuğrul Bey’in hâkimiyetini kabul etmek zorunda kalmıştır (1046/47) (Merçil, 1981-1982,
ss. 367-368). Bunun üzerine Tuğrul Bey Yezd ve Eberkuh’un iktasına son vermiştir. Böylece Kakuye hanedanı Selçuklu devletinin vassalı durumuna çevrilmiştir. Hanedanlardan
Alaü’d-devle Ebu Kalicar Gerşebs Sultan Melikşah’ın (1072-1092) kızı Sitare Hatun ile evlenerek Selçuklularla akrabalık tesis edilmiştir ((Merçil, 1981-1982, ss. 367-368, İbnü›lCevzi, 1415/1995, ss.171-182; Yakut el-Hamevi, 1957,ss.361-363; İbnü’l-Esir, 1987, ss.516; ss.398-400; ss.705-706; ss.495; ss.204, 331, ss. 398-399; Nüveyri, ty. ss.250-260; İbn
Kesir, 1995, ss.105- 112), Ebu Kalicar ordusuyla birlikte yer aldığı Karahıtaylara karşı Katvan Savaşında (Özaydın, 2009, ss. 507-511, Köymen, 1947, ss. 159-186, İbnü’l Esir, 1987,
ss.31-33; Öngül, 2014, ss. 247-249, Ayan, 2007, ss. 12-15, 58, 93) 1141 yılında ölmüş,
Yez’in idaresi onun hanımı Sitare Hatun’un eline geçmiştir. Ebu Kalicar’ın oğlu olmadığı
için hâkimiyeti kızları idare etmesi gerekliydi. Ancak kızları devlet işlerinde tecrübesiz olduklarından Sultan Sancar Yezd halkının da isteği ile Rükne’d-din Sâm adlı birisini buraya
atabey olarak gönderdi. Böylece, Yezd Atabeyliği kurulmuş oldu (1041).
Yezd Atabeyleri hakkında malumatımız oldukça azdır. Atabeylik hakkında ilk malumat
Tarih-i Âl-i Muzaffer adlı eseri neşreden Hüseyingulu Setude vermiştir (Tarih-i Âl-i Muzaffer, 1347, ss. 9-19). Bundan başka bu konuda esaslı çalışmayı Erdoğan Merçil yapmıştır
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(Merçil, 1982/ 12). Biz bu atabeylik hakkındaki asıl bilgileri onun çok değerli çalışmasından öğrenmekteyiz.

Yezd Atabeylerinin kuruluşu hakkında kaynaklarda iki rivayet yer almaktadır. Bunlardan birincisi; Sultan Sancar, Feramürz İbn Ali Gerşasb ümerasından birinin kızların
atabeyi olması ve memleketin idaresinin ona verilmesini emretti. Yezd halkı da Atabey
Rükne’d-din Sâm üzerinde ittifak edince ülkenin idaresi ona verildi. Gazi Ahmed Gaffari
bir isimli Orta Çağ müellifi bu görüşe ilave olarak Yezd Atabeylerinin kurucularının Rükneddin Rükne’d-din Sâm ve İzeddin Lenger adında iki kardeş olduklarını kaydetmektedir
(Gaffari, 1342, s. 82). İkinci rivayete göre; Feramürz İbn Ali Gerşasb’ın ölümünden sonra
Irak Selçuklu Devleti sultanı Arslan b. Tuğrul’a (1161-1176) kadar Yezd’i Gerşasb’in kızları idare etmiştir. Sultan ordu kumandanlarından Rükneddin Rükne’d-din Sâm İbn Lenger
adlı birisinin kızların atabeyi olmasını emretmiştir (C’aferî, 1338, s. 23). Ancak iki rivayet
arasında yirmi yıllık bir fark vardır. Birincisinde atabeyliğin kuruluşu 1141 yılına denk
geliyor, ikincisinde ise 1161 yılında kurulduğu söyleniyor. Tarihçilere göre birinci rivayet
daha doğru kabul edilebilir. Buradan çıkan neticeye göre, 1141 yılında Katvan Savaşında
Gerşesb’in ölmesinden sonra, onun eşi Sitare Hatun’un kızları Selçuklu ailesinden kabul
edildiğinden Yezd’in hâkimiyetini ellerine almışlar, ancak devlet ideresini ve ordu işlerini
tanzim etmek için Sultan Sancar tarafından ordu komutanlarından Rükne’d-din Sâm İbn
Lenger isimli bir emir onların atabeyi olarak tayin edilmiştir. Böylece tarihçilere göre birinci rivayet daha doğru kabul edilebilir. Buradan çıkan neticeye göre, 1141 yılında Katvan
Savaşında Gerşesb’in ölmesinden sonra, onun eşi Sitare Hatun’un kızları Selçuklu ailesinden kabul edildiğinden Yezd’in hâkimiyetini ellerine almışlar, ancak devlet ideresini ve
ordu işlerini tanzim etmek için Sultan Sancar tarafından ordu komutanlarından Rükneddin Rükne’d-din Sâm İbn Lenger isimli bir emir onların atabeyi olarak tayin edilmiş ve
kızlardan biriyle de evlenmiştir (Merçil, 1982, ss. 510-512). Böylece Yezd Atabeyliği 1141
yılında kurulmuş oldu (Merçil, 1982, s. 369).
Ancak kaynaklar ve tarihçiler Atabey Rükne’d-din Sâm’ın kökeni hakkında hiçbir bilgi
vermemektedirler. O, sadece Yezd ordularının asıl komutanı olarak gösterilmektedir. Erdoğan Merçil de bu konuda hiçbir görüş beyan etmemektedir. Kaynaklarda yer alan bazı
küçük malumatlar, bize atabeylerin kökeninin Türk olabileceğinin işaretlerini vermektedir. Mu’ine’d-din Natanzî Yezd atabeylerinin dedelerinin Ata adında bir Türk olduğunu
kaydetmektedir (Natanzî, 1336, s. 32). Natanzî Ata isimli bu şahsın Ebu Mansur İsfahsalar
olduğunu kaydeder ki, onun babasının İzzeddin Lenger olduğunu diğer kaynaklar da teyit
etmektedir. Ayrıca Yezd atabeyleri ailesinde Ata adını taşıyan şahıs Atabey Rükne’d-din
Sâm’ın oğlu Ata Han olmuştur. Görünen odur ki, Atabey Rükne’d-din Sâm’ın babasının adı
da Ata Lenger idi. Ancak Natanzî sahip olduğu bilgileri birbirine karıştırmaktadır. Yezd
atabeylerinin menşei hakkında bize bir ipucu verecek diğer malumat ise ailenin ilk kurucularının adında görülen Lenger adıdır. Lenger, ilk atabeyler Rükne’d-din Sâm ve İzzeddin’in babasının adıdır. Natanzî’ye göre bu kişi Ata Lenger idi. Bu isme, Azerbaycan ve
Tarom’da ortaya çıkan Müsafiriler (7) (Elçibey, 2012) veya Salariler Devleti’nin kurucusu Merzuban İbn Muhammed’in babası Müsafir İbn Lenger’in adında rastlıyoruz (Güner,
2006, s. 69). Lenger aslında Kenger adının Arapça kaynaklarda bozulmuş halidir. Kengerler, Türk Kenger boyları olup, IV. Asırda artık Deylemani Gilan, Tarom bölgelerinde yerleşmişlerdi. Salariler devleti (Sümer, 1999, s. 2; Heyet, 1998-2000: s. 15; Şerifli, 1978, ss. 125186; Buniyatov, 2007, s. 93) de bu boydan gelmektedir. Kakuye zamanının da Deyleman
asıllı olduğunu dikkate alırsak o zaman Yezd atabeylerinin köklü bir boydan geldikleri ve
Türk olması sebebiyle Selçuklu ailesiyle irsi münasebetler kurdukları ortaya çıkmaktadır.
Atabey Rükne’d-din Sâm, Yezd’in idaresini eline aldıktan sonra etraf eyaletlerde meydana gelen hâkimiyet mücadelelerinden istifade ederek atabeyliğinin sınırlarını genişletmeye başladı. 1153 yılında Sultan Sancar’ın Oğuzlara mağlup olması ve esir düşmesi
üzerine Horasan’da şartlar değişmiş ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu yıkılmıştır. Irak
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Selçuklu Devletinde de durumun bundan farklı olmadığını görüyoruz. Buna göre de Atabey Rükne’d-din Sâm’ın ortaya çıkan bu fırsatları değerlendirmesi kaçınılmazdı. Ancak
öyle anlaşılıyor ki, Azerbaycan Atabeyi İldeniz 1161 yılında Irak Selçuklularındaki siyasi
duruma el koyunca Yezd de İldenizlilerin hâkimiyeti altına girmiş oldu. Bu münasebetle
Kirman Selçuklularında hâkimiyeti kardeşi Behramşah’a kaptıran II. Arslanşah, Atabey
İldeniz ve Sultan Arslanşah’tan yardım istediğinde gönderilen yardım ordularının içerisinde Atabey Rükne’d-din Sâm’ın da kuvvetleri yer aldı (Merçil, 1989, s. 85). 1172’de
meydana gelen bu hadisede II. Arslanşah Kirman’da kardeşi ile ortak bir hâkimiyet tesis
etmiştir (Merçil, 1982, s. 369). Ancak Atabey İldeniz’in ölümünden istifade eden Behramşah 1175 yılında yeniden Kirman eyaletinin idaresini eline geçirmiş, II. Arslanşah da bunun üzerine Yezd’e kaçmıştır (Merçil, 1989, ss. 93-94, Kayhan, 2017, ss. 239-255). Atabey
Sâm onu hürmetle karşılamış ve lazım olan her tür askeri ve mali destekle teçhiz etmişti
(Merçil, 1989, s. 94, Merçil, 1982, s. 370). Böylece Atabey Sâm, Kirman tahtında yaşanan
taht mücadelelerinde söz sahibi olduğunu göstermiş, sırasıyla II. Arslanşah’ı, onun 3 Mart
1177 yılında ölmesinden sonra ise Turanşah’ı Kirman Selçuklu tahtına çıkarmıştır (Merçil, 1982, ss. 370-371).
Daha sonra Atabey Rükne’d-din Sâm’ı Kirman-Salgurlu savaşlarında Kirman’ın yanında olduğunu görmekteyiz. Salgurlu Atabeyi Zengi Kirman’ı ele geçirmek üzere hareket
ettiğinde Kirman hâkimi II. Turanşah, Kirman Atabeyi Müeyyededdin Reyhan ve Atabey
Rükne’d-din Sâm Bem’e kaçtılar (Merçil, 1991, s. 54). Ancak Atabey Zengi’nin 1178/79
yılında ölümü üzerine Salgurlu ordusu Fars’a çekilmiş, Bem’de hastalanan Atabey Rükne’d-din Sâm da Yezd’e dönmüştür (Hamid Kirmani, 1363, ss. 121-122).

Salgurlu Atabeyi Zengi’nin ölümünden (hicri 574/ 1178-1179) sonra Atabey Rükne’d-din Sâm Fars’a hücum etmişse de Zengi’nin yerine atabeylik tahtına oturan Tekle onu
ağır bir mağlubiyete uğratmıştır. Esir düşen Atabey Rükne’d-din Sâm, Tekle tarafından
hürmet görmüş ve kendi ülkesine gönderilmiştir (Merçil, 1982, s. 372).

Esaretten kurtulup ülkesine dönen Atabey Rükne’d-din Sâm’ın bu tarihlerde 90 yaşında olduğu kaydedilmektedir. Yaşının çok ileri olması onun hâkimiyetinden kardeşi İzzeddin İbn Lenger adına el çekmeye ve geri kalan ömrünü ibadetle geçirmeye sebep olmuştur.
Saltanattan el çektikten sonra Atabey Rükne’d-din Sâm 1194 yılında 96 yaşında iken vefat
etmiştir (Merçil, 1982, s. 373). Atabey Rükne’d-din Sâm’ın Ata Han adında bir oğlu olmuş
ve Erdoğan Merçil’in dediğine göre, İzzeddin devrinde ordu komutanlığı yapmıştır.

Atabey Rükne’d-din Sâm ve ondan sonra atabey olan İzzeddin adaletli idareciler olmanın yanında Yezd eyaletinin şehir ve kasabalarının mamur edilmesinde büyük rol oynamışlardır. Atabey İzzeddin’in Yezd’in 6 fersah (yaklaşık 34 km) uzağında İzzedabad adıyla
bir şehir kurdurmuş ve buraya su kanalı çektirmiştir. Her iki atabey Yezd’de eğitim gelişmesine önem vermişler ve birçok medrese inşa ettirmişlerdir (Merçil, 1982, ss. 374-375).
Atabey İzzeddin’in dört oğlu olmuştur. Bunlar; Verdanzur, Mehyeddin Sâm, Muizzeddin
Keykavus ve İsfahsalar Mansur’dur. Atabey İzzeddin ölünce yerine büyük oğlu Verdanzur
atabey olmuştur. Onun da 1219/1220 yılında vefat ettiği bilinmektedir.
Verdanzur’dan sonra Yezd atabeyleri tahtına onun kardeşi Ebu Mansur İsfahsalar geçmiş ve Sultan Kutbeddin unvanını almıştır. Sultan Kudbeddin hakkında kaynaklar, onun
adil ve halim-selim bir kişi olduğunu yazarlar. Onun devrinde Harezmşah Celaleddin Kirman’a gelmiş, Kudbeddin de amcasının oğlu Ata Han İbn Sâm’ı ona göndererek tâbiyetini
arz etmiştir (Merçil, 1982, s. 376). Sultan Kudbeddin 1228/1229 yılında vefat etmiş ve
sağlığında inşa ettirdiği medresenin yanına defnedilmiştir (Ca’feri, 1338, ss. 24-26). Kudbeddin’in ölümünden sonra bir türlü toparlanamayan atabeylik, 1318 yılında Muzafferilerin eline geçerek fiilen sona ermiştir (Merçil, 1982, s. 383).
Diğer Selçuklu atabeyleri gibi hâkim oldukları eyaletlerde ve ülkelerde medeniyetin
inkişafına, ülkenin iktisadi ve mimari alanda refahına büyük ihtimam gösteren Yezd Ata-
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beyleri arkalarında maddi ve manevi bakımdan büyük bir hazine bırakıp tarih sayfalarındaki yerlerini almışlardır. Geride bırakmış oldukları eserler halen günümüzde Yezd’de
kendini göstermesi bakımından oldukça önemlidir.

5. HUZISTAN ATABEYLERI AVŞARLAR

Çöl görünümlü yaylalarında dolaşan bedevi Arap kabilelerinden dolayı İranlıların
1925’e kadar “Arabistan” dedikleri Huzistan’ın batısında Irak, güneyinde Basra körfezi, kuzeyinde Zagros sıradağları yer alır; Îlâm (Kirmanşahan), Lüristan (Hürremâbâd),
Çeharmahal, Bahtiyari, isfahan ve Fars bölgeleriyle çevrilidir. İdari bölünmede şimdiki
İran›ın yirmi dört eyaletinden (ustan) biri olan Huzistan›a Bihbehan, Abadan, Endimeşk,
Ahvaz, fzeh (Eyze, Ize. Tzec), Deştazadgan, Bendermahşehr, Hürremşehr, Dizful, Ramhürmüz, Şadgan, Şüster (Tüster) ve Mescidisüleyman illeri (Şehristan) bağlıdır (Uslu, 1998,
18, s. 439).

Türklerin savaşçı birlikler halinde Huzistan ile alakaları Sasaniler, daha sonra da Büveyhiler devrine kadar uzanmaktadır. Selçuklular bu bölgede hakimiyet sağlamaya başladıktan sonra buraya Türkler yerleşmeye başladı. Hicri 530 (1135/36) yılında İbnü’l-Esir,
“Huzistan Türkmenlerinden” bahsetmektedir (İbnü’l-Esir, 1987, s. 50). Her ne kadar müellif onların Türkmenlerin hangi boyuna ait olduklarına dair her hangi bir bilgi vermemiş
olsa da, sonraki meydana gelen olaylara bakıldığında bunların Avşarlar olduğu bilinmektedir (Sümer, 1992, s. 201-202).
Avşarlar; tesis etmiş oldukları devletler ve çıkardıkları devlet adamları ile Türk tarihinde önemli rol oynamış bir Oğuz boyudur. Ebulgazi Bahadır Han ile Reşidü’d-din’e
göre; “Avşarlar Oğuzların Bozok kolundan olup Yıldız Han’ın çocuklarından Avşar Bey’in
soyundan gelmekledirler” (Ebulgazi Bahadır Han, 1996, s 153; Togan, 1982. s. 50; Kaplan, 2002, s. 517; Uzun, 2002, s. 1114; Kaya, 2004, s. 24). Bu boyun erken dönem devlet
kurma teşebbüsleri arasında Huzistan havalisindeki yapılanmanın özel yeri vardır. İran’ın
güneybatısında bulunan bu bölgede, XII. yüzyılın ikinci yarısında dönemin sıyası hayatına
müdahil bir emirliğin kurulduğu görülmektedir. Yaklaşık kırk sene boyunca Huzistan ile
havalisini yönetimleri altında bulunduran Avşar Emirleri yaşadıkları dönemin önde gelen
siyasi figürleri arasında yer almış olup Selçuklu ailesinden bazı şehzadelerin atabeyleri olmuşlardır, Huzistan Atabeylerinin söz konusu bölgedeki faaliyetleriyle ilgili bilgiler
dönemin birçok kaynak eseri aracılığıyla günümüze ulaşmıştır (Şükürov, 2009, ss. 1-15).

Vassâf’ın adlarından bahsettiği Avşarlar, Kıfçak (Kıpçak) (Ayan, 2009, ss. 112, 124,
125) hudutlarından bir Türkmen dalgası harekete geçip Huzistan’a gelmişlerdir (İbnü’l-Cevzî, 2011, s. 130). Huzistan’a yerleşen ailelerin başında Yakub b. Arslan el-Afşari adlı bir Avşar beyi vardı (Vassaf, 1346. s 86, Ayan, 2011, s.18). Ancak, bu bilgiye dâhil herhangi bir tarih verilmemiştir. Ya’kûb’un daha sonraki faaliyetlerine dair haberler,
onun Fars’ı ele geçirmek üzere Salgurlular ile savaştığına dairdir. Yapılan birçok savaşlar
sonucu, Salgurlu reisi Atabeg Sunkur b. Mevdûd galip gelmiş ve Emîr Ya’kûb Huzistan’a
dönmek mecburiyetinde kalmıştır. Ancak, bu olaydan sonra Emîr Ya’kûb’dan daha fazla
haber alınamıyor. Bu olayın mahiyeti aynı bölge üzerinde Selçuklu otoritesini hiçe sayarak
iki Oğuz grubunun birbirleriyle mücadele etmesi hususunda yoğunlaşmaktadır (Merçil,
1991, s. 33, Sümer, 1992, ss. 201-202).

Huzistan Avşarlarının tarih sahnesine bir sonraki çıkışları Irak Selçukluları tahtında
ortaya çıkan siyasi karışıklıklar dönemine rast gelmektedir. Yakup b. Arslan el-Avşarî’den
sonra Huzistan Avşarları’nın başına, Aytoğdu b. Güçtogan adlı bir şahsın geçtiğini ifade
etmek gerekir. Konuyla ilgili litaratürde bu şahıs “Şumle” adıyla bilinmektedir. Avşar Türkmenlerinin başında bulunan bu Oğuz kumandanını Zehebî yanlış olarak Fars ülkesinin
sahibi olarak tanıtmaktadır (Zehebî, 1404/1984, s. 65). Atabey unvanına sahip olan
Şemle’nin Huzistan ve Ahvaz’da müstakil hareket ettiği bilinmektedir. Şumle’nin Yakup
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Rey ile akrabalığı konusunda kaynaklarımızda henüz somut bir bilgi yoktur. Yakup Bey
döneminde onun Huzistan›ın bir kısmı ile komşu Luristan bölgesinin bazı yörelerini idare
ettiği söylenebilir (Sümer, 1992, s 201). O, atabey unvanını herhalde kendisi zorla almıştır
(Ayan, 1998, s. 238). Dönemin kaynakları Aytogdı b. Güçtogan diye maruf olan Şumle’nin,
Huzistan ve Ahvâz’da müstakil bir şekilde hüküm sürdüğünü ve Irak Selçukluları sultanı
Arslanşâh’ın kardeşini yanında hükümdar sıfatı ile bulundurarak, onun atabeyliğini yaptığını belirtiyorlar (İbnü’l-Esîr, 1987, s. 266).

Selefi gibi dönemin siyasi otoriteleri ile sıkı temas hâlinde olan Şumle, Irak Selçuklu
Sultanı Mesud (1134-1I52)’un Hâcibi Has Hey Belengeri’ye yakınlaşarak, onun itimat ettiği emirler arasına girebildi (Öden, 1982, s. 31 vd). 547 (1152) yılında Sultan Mesud’un
ölümü üzerine Has Bey ile çevresindeki emirler Melikşah’a biat ettiler. Sultan Melikşah’ın
saltanat işleri ile pek fazla ilgilenmeyip eğlence ve içkiye meyletmesi üzerine, Has Bey
ile emirler saf değiştirdiler ve onu tahttan indirdiler. Bundan sonra Sultan II. Gıyaseddin
Muhammed’e itaatlerini arz ederek, onu Hemedan’a davet ettiler. Şehre girişi esnasında
adı geçen emirler tarafından şaşaalı bir törenle karşılanan Sultan II Muhammed (11531160)’in adına hutbe okutuldu (548/1153).
Şumle’nin Huzistan havalisindeki faaliyetleri Abbasi Halifesi Muktefî Li-Emrillah
(1136-1160)’ın dikkatini özellikle çekmişti. Bu sıralar Huzistan Emiri’nin dinmeyen siyasi ihtirasları halifede derin endişeler uyandırmıştı. Bundan dolayı sözü edilen bölgedeki
yapılanmayı bertaraf etme kararı aldı ve Huzistan’a bir ordu sevk etti (550/1155). Saldırı
haberini duyan Şumle ise kuvvetlerini topladı ve halifenin ordusuna karşı çıktı. Netice itibariyle vuku bulan savaşta halifenin ordusu yenilgiye uğradı; ordu komutanı ile birlikte
çok sayıda asker esir olarak Şumle taraftarlarının eline geçti. Esirlere iyi muamelede bulunan Şumle, bir süre sonra onları serbest bıraktı. Buna ek olarak, vuku bulan olaylardan
dolayı halifeye özür beyanında bulundu (İbnü’l-Esie, 1987, s. 201; Ahvizi, 1379, s 250,
Sümer, 1992, s. 201).
Abbasiler ile yaşanan sorunun çözüme kavuşturulmasını izleyen tarihte, Şumle ile
Melikşah arasında başka bir sorun patlak verdi. Bundan dolayı Melikşah’a tabi olmayı
reddeden Şumle, bölgeyi bağımsız olarak yönetmeye başladı (550/1155). Ancak bu durumun çok fazla sürmediği söylenebilir. Çünkü bir sene sonra Şumle’nin yeniden Melikşah’ın safına katıldığı görülmektedir. Bu sıralar yaşanan siyasi gelişmelerin Şumle’yi saf
değiştirmeye sevk ettiği anlaşılmaktadır. Çünkü Selçuklu Sultanı II. Muhammed Bağdad’ı
kuşattığı günlerde Abbasî Halifesinin teşvikinin neticesi olarak, Melikşah Azerbaycan ve
Arran Atabeği İldeniz (1146-1175) tarafından sultan olarak ilan edilmişti. Buna ek olarak,
başkent Hemedan Melikşah taraftarlarının eline geçmişti (551/1156). Tüm bu faaliyetler esnasında Melikşah’ın safında bulunan emirler arasında Şumle de vardı. Şumle’nin bu
oluşumla beraberliğinin çok uzun sürdüğü söylenemez. Sultan II. Muhammed’in Bağdad
kuşatmasını kaldırarak Hemedan taraflarına yönelmesi üzerine, Şumle de katıldığı ittifaktan ayrılarak, yeniden Huzistan’a dönüş yaptı. Burada askeri kuvvetlerin acil ihtiyaçlarını
ikmal ederek Sultan II. Muhammed’in bölgedeki emirlerinden Kavmaz’a saldırdı. Taraflar
arasında vuku bulan savaşta Emir Kaymaz yenilgiye uğradı; Emir Kaymaz dahil orduda
üst düzey rütbeli birçok kişi esir olarak Şumle’nin eline geçti. Şumle ise Emir Kaymaz’ı
bir Türkmen’e teslim etti. Kan davasına karşılık olarak onu katleden bu Türkmen, emirin
kesik başını Sultan II. Muhammed’e gönderdi (553/1158) (Şükürov, 2009,s. 7).
553 (1158) yılında Huzistan Emirliği ikinci kez Abbasi Halifesi Muktefi Li-Emrillah’ın
saldırısına uğradı. Ancak Emir Şumle bu defa Abbasîler ile çatışmanın gereksiz olduğu
kanısında idi ve bundan dolayı savaş meydanına yönelmeyerek çatışmadan uzak kaldı (İbnû’l-Esir, 1987, XI. s. 230).
Kaybolan Selçuklu otoritesinin yerine Harezmsahların kuvvet kesbetmeye basladıgı
devirde 562 (1166-1167) yılında Şumle Bagdat yakınlarındaki el-Mahikî kalesine gelerek,
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buradan Halîfe el-Müstencîd (1160-1171)’e bir haber gönderdi. Şumle, aşağı Fırat bölgesinden bir kısmının kendisine verilmesini Halife Müstencîd’den istiyordu. Fakat halife bu
istekleri kabul etmeyerek ona karsı bir ordu göndermekle mukabele etti ve bir de elçi tayin etti. Halife’nin elçi olarak gönderdiği Yusuf ed-Dimaşkî de bu hususta Şumle’yi kınadı
ve giriştiği teşebbüsün sonuçlarından dolayı onu korkutmaya çalıştı (Bünyadov 2007, s.
50).
Görülüyor ki, Irak Selçuklularının zayıfladığı bu devrede bir Türkmen beyi halifeden
bazı siyasi taleplerde bulunabilmekte idi. Buna karşılık halifenin mukabil hareketi ordu
ve elçi göndermek suretiyle ve tehdit yoluyla Şumle’yi bu isteklerinden vazgeçirmeye çalışmak olmuştur. Halifelerin bu devrede daha çok dünyevî kudret kazanmaya başladıkları
göz önüne alınırsa, Müstencid’in bu hareketini tabii karşılamak lazımdır (Ayan, 2011, s.
188).

Şumle ise karşılaştığı sert tepki nedeniyle isteklerinin yerine getirilmeyeceğini
anlayınca geri adım atmak zorunda kaldı ve o sırada, Huzistan’da yanında bulunan
Melikşâh›ın oğlu Mahmud’a Basra, Vâsıt ve Hille›nin Irak Selçuklu Sultanı Arslanşâh
tarafından ikta olarak verildiğini söyleyerek, özür diledi. Ayrıca, bu konudaki mensuru da
ibraz ederek, “Fakat ben bunların üçte birine razıyım” dedi. Ed-Dımaşkî, aldığı bu sonuç
üzerine geri döndü (İbnû’l-Esir, 1987, s. 230). Bundan anlaşılıyor ki, Avşarların basında
bulunan bu Türkmen beyi, kendisini bir Irak Selçuklu melikiyle kıyaslayabilecek kadar
ileri gitmekte ve bölgede Selçuklu hâkimiyeti yerine bir Avşar Devleti kurmanın arzu ve
teşebbüsündedir. Buna mukabil halîfe, yeni ortaya çıkabilecek bu Oğuz-Türkmen oymağının taze gücüne karşılık, gittikçe zayıflamakta ve son günlerini yaşamakta olan Selçuklu
hâkimiyetini korumayı tercih etmektedi (Ayan, 2011, s. 188).
Bu hadiseden bir müddet sonra Fars atabeyi Zengi’den şikâyeti olan bazı emirler Şumle’ye müracaat ederek onu kendi ülkelerine davet ettiler. Şumle hazırlığını tamamlayıp
ordusuyla Fars istikametinde yola çıktı. Atabey Zengi ile Şumle arasında şiddetli bir savaş meydana geldi. Atabey Zengi’den şikayetçi olan emirlerin savaş sırasında Şumle’nin
yanına geçmeleriyle ihanete uğrayan Atabey Zengi savaşı kaybetti. Atabey Zengi kendisine sadık askerleriyle kaçıp Şebenkâre emirine sığınarak canını zor kurtardı (Merçil,
1991, s. 45). Bunun üzerine Şumle Fars eyaletini eline geçirdi. Lâkin Fars halkına karşı
çok iyi davranmayan Şumle’nin yeğeni İbn Senka (Sunka) ise ülkeyi yağmalamakla meşgul oldu. Bunun üzerine Fars atabeylerinin emirleri ve askerleri yeniden Atabey Zengi’yi
ülkelerine davet ettiler. Bunun üzerine yeniden emirlerini kendi tarafına çeken Zengi
Şumle’nin üzerine hücum etti. Ani bir hücumla Şumle mağlup oldu ve Huzistan’a kaçtı.
Hicri 564 (1168/69) yılında Atabey Zengi yeniden Fars eyaletine hâkim oldu (İbnû’l-Esir,
1987, s. 282; Merçil, 1991, s. 45; Ayan, 1998, s. 239). Böylece, Atabey Şumle’nin ülkesinin
topraklarını genişletme çabası sonuçsuz kaldı.

Şumle, Irak Selçuklu şehzadelerinde ve yaş itibariyle Sultan Arslanşah’dan da büyük
olan Melik Muhammed’in atabeyi sıfatıyla 20 yıl Huzistan’da müstakil hüküm sürmüştür.
Ancak, ülkesinde ona karşı olan Türkmen boylarını kendine tabii kılmak isteyince onlar
da Sultan Arslanşah ve Şemseddin İldeniz’den yardım istediler. Zira, Azerbaycan Atabeyi
İldeniz, Şumle’yi ortadan kaldırmak için fırsat kollamaktaydı. Teklif üzerine İldeniz oğlu
Muhammed Pehlivan’ı büyük bir ordu ile Şumle’nin üzerine gönderdi. Meydana gelen
Karmaşin savaşında İldenizli askerlerinden birinin attığı ok Şumle’nin boynuna isabet
etti. Yaranan Şumle oğlu ve yeğeni (İbn Senka) ile birlikte Pehlivan’ın eline esir düştüler. Bu hadiseden iki gün sonra da Atabey Şumle aldığı yaradan kurtulamayıp vefat etti
(570/1174) (İbnü’l-Esîr, 1987, s. 339, Zehebî, 1404/1984, s. 65). Arslanşâh, Şumle’nin
yanında bulunan oğlu Şerafeddin Emiran’ı affetti ve Huzistan bölgesini onun hâkimiyetine
bıraktı (Yinanç, 1965, s. 614). Bu suretle Irak Selçuklu sultanı Arslanşâh’a tahakküm eden
ve sultanın ana bir kardeşleri olan iki oğlundan Pehlivan’ı sultanın büyük hâcibi, küçük
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oğlu Kızılarslan’ı emîr-i sipehsalar yapmak ve İran’ın mühim yerlerini bu iki oğluna ikta
ettirerek, oğullarının geleceğini hazırlamış olan İldeniz, oğlu Pehlivan’ı üzerine göndererek Şumle’yi ortadan kaldırtmıştır (Yinanç, 1987, s. 614; Ayan, 2008, s. 154).

Huzistan Emirliği’nin Şumle’nin ölümünden sonraki tarihiyle ilgili bilgiler oldukça
kısıtlıdır. Bundan dolayı Şumle’nin halefleri konusu henüz tam anlamıyla açıklığa kavuşturulamamıştır. Ortaçağ müelliflerinden Ravendi’nin verdiği bilgilere göre, Şumle’nin
ölümünden sonra emirliğin işlerini oğlu Garsüddin (Köprülü, 1987, II, s 30) yönetmeye
başlamıştır. Bu Avşar Emirinin Irak Selçuklu Sultanı III. Tuğrul (1176-1194) döneminin
ünlü emirlerinden birisi olduğunu ve onunla birlikte Hemedan seferine katıldığını ifade
etmek gerekir. Son dönemlerde yapılan bazı araştırmalarda ise Şumle’nin ölümünden
sonra Huzistan Emirliği’nin yönetimini oğlu Şerafeddin Emiran’ın ele aldığı kayıtlıdır (Ravendi, 1957-1960, s. 347).

Atabey Şumle’nin vefatından sonra Sultan Arslanşah onun oğlu Şerafeddin emiran’ı
serbest bırakmış ve Huzistan hâkimi tayin etmişti. Ancak Arslanşah’ın vefatı ve yerine Atabey Cihan Pehlivan tarafından Tuğrul’un sultan tayin edilmesi, Huzistan’da yaşayan Melik Muhammed’in de hadiselerin içine çekilmesine sebep oldu (El-Hüseyni, 1943, s. 119).
İbü’l-Esir’e göre yaşça Arslanşah’tan büyük olan Muhammed taht iddiası ile ortaya çıkarak
hicri 572 (1176/77) yılında el-Bendecin’e hücum etmiş ve burada büyük tahribata sebep
olmuştu. Bu haber Bağdat’a ulaştığı zaman halifenin emriyle vezir Adudeddin bir ordu hazırlayıp onun üzerine yürüdü. Hille ve Vasıt’ın emirleri Daş Tegin ile Guzoğlu da askerlerini hazırlayıp onun yanında yer aldılar. Melik Muhammed üzerine gelen ordunun haberini
aldıktan sonra geri çekildi. Yanında Avşarlardan birçok asker de bulunuyordu. Mart 1117
yılında iki taraf arasında şiddetli bir savaş meydana geldi (İbnü’l-Esîr, 1987, s. 352). Bu
malumatları veren İbnü’l-Esir, savaşın teferruatı hakkında bir bilgi vermemektedir.

Ancak konunun etraflıca anlaşılmasında el-Hüseyni’nin vermiş olduğu bilgiler bizim
için daha doyurucudur. Ona göre, Sultan Arslanşah’ın öldüğünü öğrenen Melik Muhammed kendi atabeyi ve Huzistan ordularının komutanı Şerafeddin Emiran İbn Şumle’ye müracaat edip Irak üstüne hücum etmesini ve onu tahta çıkarmasını istedi. Ancak Atabey Şerafeddin ona şöyle cevap verdi: “Ben tek başıma Atabey Pehlivan ile başa çıkamam. Daha
önce babam Kermaşin’de onunla savaştı mağlup ve münkesir oldu. Şu anda onun yanında
50.000 kişilik Azerbaycan, Irak ve Arran askerleri bulunuyor. Sen tek başına Isfahan’a git.
Sultanın emirleri seni senin Isfahan’a geldiğini işitirlerse belki de sana katılırlar. Ben de o
zaman emrimdeki orduyla senin yardımına gelirim”. Onun tavsiyesini dinleyen Melik Muhammed Isfahan’a gitti. Buradaki devlet ümerası ona büyük hürmet gösterdiler ve kendilerine sultan seçtiler. Kavşud b. Kaymaz başta olmak üzere birçok emir de onun hizmetine
girdi. Bunu duyan Atabey Cihan Pehlivan 5 gün içerisinde süratle Hemedan’dan Isfahan’a
gelip Muhammed’in ordusuna saldırdı. Muhammed’in birlikleri dağılarak kaçmaya başladı. Muhammed’in kendisi ise, Huzistan’a gitti ve Atabeg Şerefeddin Emiran’dan sığınak
talebinde bulundu. Atabeg Cihan Pehlivan’m saldırısına uğrayabileceğinden endişe duyan
Atabey Şerafeddin Emiran’ın ise Melik Muhammed’in sığınma talebini geri çevirdi. Bu haber üzerine Melik Muhammed de Vasıt taraflarına gitmek zorunda kaldı (Ayan, 1998, s.
241; Hüseynî, 1943, ss. 284-285; Sümer, 1992, s. 203; Merçil, 1982, s. 50; Bünyadov, 2007,
s 68). Savaşta yenilen Selçuklu Şehzadesi Muhammed, Huzistan’da barınak bulamayınca,
önce Vasıt, sonra ise Şiraz taraflarına iltica etmiştir. Şiraz’da Fars Atabeği Zengi tarafından
yakalanıp Atabey Cihan Pehlivan’a gönderilmiştir. Atabey Cihan Pehlivan ise onu Sercihan
Kalesi’ne hapsetmiştir (Bünyadov, 2007, s. 68-69).
Olaylardan edindiğimiz malumat bize gösteriyor ki, Huzistandaki Avşar atabeyliği Azerbaycan atabeyliğinin vassalı idi. Zira, Atabey Şerafeddin Emiran da Atabey Cihan
Pehlivan’a tabi olmuştu. 572 (1177) yılında Atabey Şerafeddin Emiran ile Atabey Cihan
Pehlivan arasında dostluk ilişkilerinin tesis edildiği görülmektedir. Bu ilişkileri geliştir-

436 SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER

mek amacıyla Atabey Cihan Pehlivan’ın Huzistan Emirine bir ahitname gönderdiğini ifade
etmek gerekir. Sözü edilen ahitnamede Emiran b. Aydoğdu ile oğulları ve kardeşlerine çok
iyi duygular beslediğini ifade eden Atabey Cihan Pehlivan, onları dost olarak tanıdığını ve
onların müttefiklerine müttefik, düşmanlarına ise düşman olacağını belirtmişti. Buna ek
olarak Şumle’nin torunlarının Huzistan ve I.uristan’da sahip oldukları topraklar ile kaleler
üzerindeki hak ve hukuklarını tanıdığını ifade etmiş ve bu gibi konulara titizlikle dikkat
edeceğini vaat etmişti (Şükürov, 2009, s. 13). Azerbaycan Atabeyi’nin bu ahitnamesi, bir
nevi dönemin siyasal konjonktürünü belirleyen önemli bir olaydı. Çünkü Huzistan Emiri
bu ahitnameye mukabele olarak Atabey Cihan Pehlivan’a bağlılığı kabul etmişti. Bu itaat
durumundan dolayı Huzistan Emirliği kısa bir süre boyunca Abbasiler tarafından rahatsız edilmedi. Ancak Atabey Cihan Pehlivan’ın Ölümünü izleyen tarihte (582/1186) söz
konusu durumda değişiklik meydana geldi ve Huzistan Emirliği himayeden yoksun kaldı
(Şükürov, 2009, s. 13).

Huzistan Emirliğinin Şerafeddin Emiran’dan sonraki tarihiyle ilgili bilgiler çok azdır.
Bilinenlerden hareketle Şerefüddin Emıran’dan sonra emirliğin yönetim işlerinin Muzaffeıüddin Sü-Sıyan’ın elinde toplandığı söylenebilir (Sümer, 1992, s. 203). Bu Avşar Emirinin ölümünü izleyen tarihte emirin oğulları arasında taht kavgaları çıktı (590/1194).
Söz konusu kavgalar sırasında oğullardan birisi Abbasi Halifesi Nasır Li-dinillah (11801225)’tan yardım talebinde bulundu. Talebi değerlendiren Abbasi Halifesi ise hemen
harekete geçti ve veziri İbnü’l-Kassab’ı Huzistan’ı zapt etme işi ile görevlendirdi. İyi teçhiz edilmiş bir ordu ile Huzistan’a saldıran İbnü’l-Kassab, başkent Tuster (Şuşter) başta
olmak üzere otuzun üzerinde kaleyi zapt etti (591/1195) (Şükürov, 2009, s. 13). Böylece;
yaklaşık kırk yıl boyunca Avşar Emirlerinin kontrolleri altındaki bölgeler Abbasi Devleti‘nin sınırlarına dâhil edilmiş oldu. Şumle’nin torunları ise Vezir İbnü’l-Kassab tarafından
esir edilerek Bağdad’a götürüldüler. Bu kişiler arda kalan ömürlerini Bağdad’da kendilerine tahsis edilen evlerde göz hapsinde geçirdiler. Tüm bu önlemlere rağmen Huzistan
Emirliğinin ilgasından sonraki süreçte Şumle’nin soyundan olan bazı kişilerin birtakım
siyasi olaylara karıştıkları görülmektedir. Onlardan Nasrüddin isimli birisi Salgurluların
hizmetine girdiği ifade edilmelidir. Salgurlu Atabeği Sa’d’ın hizmetinde olan bu Avşar Beyi,
Salgurlu ordusunun başında Kırman taraflarına başarılı bir sefer düzenlediği bilinmektedir (602/1206) (Sümer, 1989, s. 122). Ancak Nasrüddin Bey’in sonraki faaliyetleriyle ilgili
fazla bilgi sahibi değiliz.
Böylece, 1136 yılından itibaren tarih sahnesine çıkan Huzistan Atabeyleri Avşarlar
1195 yılında, yani 60 yıllık faaliyetlerinden sonra ortadan kaldırılmıştır. Huzistan havalisine hükmeden Avşar Emirlerinden bazılarının sikke darp ettirdikleri tespit edilmiştir
(Sümer, 1989, s. 122). Buna ek olarak Şumle ile ahfadının Huzistan havalisinde 30 civarında kaleye hüküm ettikleri de ifade edilmelidir. Bu kalelerden bazılarını Şumle, bir tanesini
yeğeni Şenkaoğlu, diğerlerini ise ahfadı yaptırmıştır (Şükürov, 2009, s. 14).

SONUÇ

XII. ve XIII. yüzyıllarda Azerbaycan ve İran toprakları üzerinde kurulan küçük
Atabeyliklerin tamamına yakını Büyük Selçuklu İmparatorluğunun dağılmasından sonra
ortaya çıkan atabeyliklerdir. Bunların Azerbaycan ve İran siyasi tarihinde önemli roller
oynadıklarını görmekteyiz. Özellikle kendileri atabey olarak görevlendirilmedikleri halde
birçoğunun Irak Selçuklu sultanlarını çocuklarını saraylarında tutarak kendilerini zorla
atabey ilan ettirdikleri görülmektedir. Aslında bu atabeyliklerin birbirleriyle, Abbasi
Halifeleriyle ve özellikle de Irak Selçuklu sulatanlarıyla girmiş oldukları mücadeleler
bölgede siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarın zaafa uğramasına da neden olmuştur. Diğer
taraftan Selçuklu atabeyleri gibi hâkim oldukları eyaletlerde ve ülkelerde medeniyetin
inkişafına, ülkenin iktisadi, mimari ve eğitim alanda yapmış oldukları hizmetlere büyük
ihtimam gösteren Yezd Atabeyleri arkalarında maddi ve manevi bakımdan büyük bir
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hazine bırakıp tarih sayfalarındaki yerlerini de almışlardır. Geride bırakmış oldukları
eserler halen günümüzde Yezd’de kendini göstermesi bakımından oldukça önemlidir.
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