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SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE KAMU
DİPLOMASİSİ ve PORGY and BESS

CHAPTER
36

Emrah AYDEMİR

Soğuk Savaş Stratejisi
“Soğuk Savaş” terimi ilk olarak 1945 yılında İngiliz yazar George Orwell’in “You
and Atomic Bomb” adını verdiği bir makalesinde ortaya çıkmış, Batı Müttefikleri
ve Komünist Blok arasındaki ilişkilere atıfta bulunulmamıştır. Soğuk Savaş terimi
daha sonra 1947’de başlayan, 9 Kasım 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılışıyla sona
eren bir dönemin adı olmuş, uluslararası siyasi ve askeri gerginliğin tarifine dönüşmüştür. Soğuk Savaş, Birleşik Devletler önderliğindeki Batı Bloku ile Sovyetler
Birliği’nin önderliğindeki Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanmıştır. İkinci Dünya
Savaşı sona erdiğinde Birleşik Devletler, uzun vadeli Rus genişleme eğilimlerini sıkı
sıkı ve dikkatli bir şekilde kontrol etmek için yeni strateji arayışlarına girmiştir.
1947 yılında Birleşik Devletlerin “dış baskılara direnen özgür halkları destekleme”
düşünce tarzı ülkenin gelecek yıllardaki dış politikasını şekillendirmiştir.

Soğuk Savaş döneminde dış politikanın şekillenmesinde Sovyetler Birliği ve
Komünizm, Birleşik Devletler için en tehlikeli yumuşak güç tehdidi olmuştur
(Nye, 2005:97-98). Bu tehlikenin üstesinden gelebilmek için kamu diplomasisi,
devlet güvenliği ve şiddetine hitap eden Soğuk Savaş diplomasisi gündemi dışında Birleşik Devletlerin önemli bir stratejisi olmuş ve Soğuk Savaş’ın kültürel
boyutu ortaya çıkmıştır. Kültürel boyutta Dışişleri Bakanlığı tarafından üstlenilen
değişim, bilgi programları ve diğer faaliyetler Sovyet Bloku içinde demokratik
fikir ve değerlerin yayılmasında önemli rol oynamıştır.

Propaganda Faaliyetleri

Soğuk savaş boyunca Sovyetler Birliği, Avrupa’nın üç büyük gücü ve Birleşik
Devletler dünyayla iletişim kurmak için kamu diplomasisine önemli yatırımlar
yapmışlardır (Melissen, 2005:2). 1953 yılında Amerikan kamu diplomasisini
yönetmek için Enformasyon Dairesi (USIA) kurulmuştur (Kurlantzick, 2007:7).
Soğuk Savaş’ın zirveye ulaştığı noktada Enformasyon Dairesi, Birleşik Devletler
yönetiminin yurtdışındaki daireleri arasında en kapsamlı organı olmuştur. Enformasyon Dairesi, Birleşik Devletler kamu diplomasisini yürütmek, yurtdışındaki kamuoyuyla iyi ilişkiler oluşturmak, dış politikayı geliştirmek ve anlatmak
için görevlendirilmiştir. Enformasyon Dairesi’nin diğer ulusların vatandaşları
ile direk iletişime geçmesi, varlığını dünyanın her yerinde hissettirmiştir. Kamu
diplomasisinin binlerce uzmanına 175’den fazla ülkede görev verilmiştir. The Voice of America, haftalık 100 milyon insana yayın yapmış ve 100’den fazla dilde
dergi ve kitap çıkarılmıştır. Daire binlerce vatandaşa İngilizce öğretmiş, 150 ülkede global bir kütüphane ağı kurmuş, milyarlarca ziyaretçiye Amerika’nın ideallerini anlatmış, milyonlarca dünya vatandaşının katıldığı eğitim ve kültürle ilgili
değişim programlarını yönetmiş ve diğer ülkelerde yayınlanmak üzere geniş çap-
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lı popüler programlar ve filmler üretilmiştir. Enformasyon Dairesi, 1999 yılında Kongre üyeleri ve Clinton yönetimi tarafından yapılan bir siyasi antlaşmanın
sonucu olarak kapanmıştır (Fitzpartick, 2008:4). Propaganda faaliyetleri olarak
anılan Enformasyon Dairesi’nin rolü, yayın ve bilgilendirme programlarını yönetmek olmuştur (Epstein, 2005:3).

Soğuk Savaş’ın ilk yıllarında özel kuruluşlar ve Amerikan Üniversiteleri ile
birlikte Amerikan Hükümeti Sovyet yazarlar, bilim adamları, sanatçılar ve diğer
elitlerin Amerika’yı ziyaret etmeleri için programlar oluşturmuşlardır. Gelen ziyaretçilerin çoğu Amerika’nın kültürel özgürlüğüyle şaşkına dönmüşler, Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne geri döndüklerinde Birleşik Devletler tarafından desteklenen liberalizm ve reform çabalarının savunucuları olmuşlardır. Bu
ziyaretçiler nihayetinde Sovyetler Birliği’ni yıkmak için yoğun çaba göstermişlerdir (Kurlantzick, 2007:7).

Soğuk savaş döneminde Birleşik Devletler ile Sovyetler Birliği arasında süregelen kamuoyu çatışması kontrol edilebilir sayıda cephede ilerlemiştir. İki devlette
hedef kitleye ulaşmak için kendi düzeneklerine ilaveten vekillerini (kimisi bu rolü
bariz oynamış, kimisi daha az) kullanmıştır. Sınırlı kaynaklarla bağımsız yerel medya etkisi olmayan rakipler olmuştur. Bu süreçte süpergüçler küresel etkilerinin diğer açıları gibi bilgi alanında da hegemonyalarını korumuşlardır (Seib, 2009:778).
Soğuk Savaş paradigmalarının gücü hem içerik yönünden hem de strateji yönünden bir etkide bulunmuştur. Soğuk Savaş kamu diplomasisinin temel stratejisi, bilgilerle hedef kitleyi sarmak ve bunaltmak olmuştur. Birleşik Devletler bu stratejiyi
kullanmış ve Radio Free Europe ve Voice of America gibi radyolarla bilgi ihtiyacı
duyan aç insanlara enformasyon aktarmıştır (Robin, 2005:349-351).
Soğuk Savaş döneminde kamu diplomasisi teori ve pratiği İngiliz, Kanada ve
Amerikan tecrübeleri tarafından yönlendirilmiştir. Batı kamu diplomasisi, geleneksel olarak çatışmalı bölgeleri, düşman hatlarının gerisinde önemli bilgi eksiklikleri olan kapalı sistemleri hedeflemiştir. Kamu diplomasisinin evrimi ve uygulaması Soğuk Savaş ve Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki siyasal çevre tarafından
şekillenmiş ve bağlamsallaştırılmıştır. Soğuk Savaş kamu diplomasisi Komünizmin
çöküşüne etki etmiş, Radio Free Europe, Radio Liberty, BBC ve Voice of America gibi
radyolar Komünizmin çöküşünde kritik roller üstlenmiştir (Szondi, 2009:292).

Voice of America, İkinci Dünya Savaşı’nda sürekli olarak propaganda yapmış,
Soğuk Savaş boyunca Rus Komünizmi’nin Askeri birliklerinin propagandaları
karşısında demokrasinin gücünü hissettirmiştir. Bu yüzden radyo yayınları 1946
Smith-Mundt Yasası yetkisi altında barış zamanında faaliyetlerine devam etmiştir. Soğuk Savaş dömenide Voice of America, Amerikan toplumunun çeşitliliğini
ve benzersizliğini canlandıran, Birleşik Devletler hakkında dünyayı bilgilendiren
bir teşebbüs biçimi olarak Birleşik Devletleri cazip gösterip sempati uyandırmayı
ve yapıcı diyalog kurmayı hedeflemiştir (Uttaro, 1982:108-109). Sovyet tehdidinin artmasıyla genişleyen Voice Of America, Doğu Bloku’na yayın yapmak için
mültecileri kullanan Radio Free Europe ve Radio Liberty bariz sonuçlara imza atmıştır (Nye, 2005:103). Bu doğrultuda Birleşik Devletlerin dış politikada yararlandığı Radio Free Europe, Radio Liberty ve Voice of America özgür dünya, birçok
baskı gören ve daha az özgür toplumlar arasında önemli bir bağlantı kurarak tüm
dünyaya özgürlük ve umut mesajlarını vermiştir (Kaid, 2008:697).
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Birleşik Devletler Soğuk Savaş yıllarında dış politika amaçlarına ilişkin olarak
kamu diplomasisi faaliyetlerine aralıksız devam etmiş ve istihbarat kilit bir rol
oynamıştır. Bu doğrultuda 1947 yılında Harry Truman döneminde oluşturulan
Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (Central Intelligence Agency/CIA) gizli himayesinde Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE / RL) Sovyetler Birliği ve Doğu
Avrupa’ya yayın yaparak (Epstein, 2005:3) Amerikan değerlerini yaymışlardır.
Radyolar dışında Merkezi İstihbarat Teşkilatı Hollywood ile de yakından ilgilenmiştir. Merkezi İstihbarat Teşkilatı çalışanları, propaganda kampanyaları ve gizli
operasyonları yürütebilmek için film yapımcıları ile ortak çalışmışlardır. Hugh
Wilford “The Mighty Wurlitzer” adlı eserde Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın Soğuk
Savaş sırasında Hollywood ile ilgilendiğini anlatmaktadır. Merkezi İstihbarat Teşkilatı ile Hollywood arasında derin politikayı içeren bir ilişki söz konusu olmuştur. Merkezi İstihbarat Teşkilatı’ndan sonra Hollywood, propaganda kampanyaları yürütmüş ve karşıt rejimleri istikrarsızlaştırmak ve etkilemeye odaklanmıştır (Jenkins, 2012:3-6) Ayrıca Soğuk Savaş döneminde Amerika’da ırk ayrımının
olmadığını dünyaya kanıtlamak ve Sovyetler Birliği’ne karşı izlenen politikaları
sembolize etmek Hollywood sinemasının söylemlerini şekillendirmiştir.

Soğuk Savaş kamu diplomasisinde 1950 ve 1960’ların Muhafazakâr Soğuk
Savaşçıları muhafazakâr anti-Komünist amaçları desteklemek için hareketin birincil aracı olarak kitaplar ve özellikle ciltsiz kitaplardan yararlanmışlardır (Gifford,
2010:50). Bu amaçla kullanılan yayınlardan biri 1953 yılında başlayan Anglo-Amerikan entelektüel ve kültürel dergisi Encounter’dır. Merkezi İstihbarat Teşkilatı
tarafından Soğuk Savaş’ın en güçlü ve organize işleri arasında yer alan Encounter,
Teşkilat’ın “özgürlük” ve “totaliterlik” arası global savaştaki nüfuz ve kontrol araçları arasında olmuştur (Rubin, 2012:52). Encounter’ı Merkezi İstihbarat Teşkilatı
finanse etmiş ve Encounter, Birleşik Devletler ideolojisinin dolaylı olmayan bir ifadesi olarak Teşkilat’ın kültürel Soğuk Savaş hedeflerine ulaşılması için kullanılmıştır (Wilford, 2013:289). Propaganda amaçlı kullanılan başka bir yayın USIA’nın yayınladığı America Illustrated dergisi olmuştur. Soğuk Savaş döneminde yayınlanan
America Illustrated USIA’nın Doğu Avrupa için en belirgin biçimde yayılmalarından
biri olarak tarihteki yerini almıştır (Stebenne, 2006:181).

Kültür Savaşları

Soğuk Savaş kamu diplomasisinde popüler kültürel çekicilik Amerika’nın dış politikada hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmuştur. O dönemler Sovyetler Birliği’nin,
Batı Avrupa için tehdit oluşturmaya hazır etkileyici bir sert gücü vardı. Savaşın ardından ilk dönemlerde Sovyetler Birliği, Nazi Almanya’sına direnme rekorunun çekiciliğinden ve Komünist ideolojiden gelen önemli yumuşak güç kaynaklarına sahipti.
Sovyetler Birliği’nin kendi ülkesinde ve Doğu Avrupa’da baskın olması ve askeri gücünün artması yumuşak güç kaynaklarını avantajlı kılmamıştır. İyi idare edilemeyen
ekonomi Sovyetler Birliği’nin yumuşak gücünün azalmasına neden olmuştur. Sovyet
devlet propagandası ve kültür programları, Amerikan ticari popüler kültürüne esneklik ve çekicilik açısından karşı koyamamıştır. Kaldı ki televizyon ve sinema Berlin
Duvarı’nın 1989 yılında yıkılmasından çok daha önce duvarları yıkıp geçmiş, Batının
popüler kültürüne ait imgeler çeşitli araçlarla iletilmiş, çekiçler ve buldozerler bunu
durdurmak için hiçbir işe yaramamıştır. Duvar yıkılmadan Batının popüler kültürü
duvarı ihlal etmiştir (Nye, 2005:54). Bu Duvarın ihlalinde Amerikan televizyon ve
radyo programları farklı sosyo-ekonomik sınıflar üzerinde büyük etkiler bırakmış ve
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MTV jenerasyonu ortaya çıkmıştır. MTV’nin gençler üzerinde etkisi olmuş ve bu etki
muhafazakâr kesimlerin tepkisini çekmiştir.

Amerika’nın Soğuk Savaş’ta başarılı olmasını sağlayan temel nedenler arasında Batı demokrasisinin aktarılması gelmektedir. Gençlerin çoğunluğunun kalpleri ve zihinleri Batı demokrasisi ile kazanılmıştır. Birleşik Devletlerin yumuşak
gücü Sovyet sistemine içeriden zarar vermiştir. Popüler kültür, yumuşak güce
katkıda bulunmuş ve Batı Avrupa’daki siyasi amaçlar için Birleşik Devletlerin dış
politika hedeflerine ulaşabilmesinde yardımcı olmuştur (Nye, 2005:55-56).

Sovyetler ise Amerikan popüler kültürünün yayılması karşısında kendi kültürlerini propagandayla tanıtmaya çalışmış ve gençler Amerikan Rock’ını dinlemeye devam etmiştir. Bunun önüne geçebilmek için Sovyet yöneticileri caz ve
rock müziği yasaklamayı denemiş, müziğin kendi kontrolleri altındaki uluslara
sürüklendiğini fark ettikleri zaman stratejilerini değiştirmişlerdir. Sovyetler Birliği popüler müziği yasaklamaya çalışmak yerine, kendi kontrolleri altında alternatifleri teşvik ederek Batı etkileriyle rekabete girişmişlerdir. Sonucunda Sovyetler 1960’larda kendi radyo programlarını geliştirmişlerdir.
Avrupalılar hem üst kültürü hem de kitlesel popüler kültürü bu dönemde tüketmiştir. Rock and Roll, gençlik üzerinde etki bırakmış ve Avrupalı yetişkinler bu etkiden endişe duymuşlardır. Bunlara rağmen popüler kültür, Birleşik Devletler kamu
diplomasisinin iktisadi ve sosyal kültürel amacını uluslararası ortama taşımıştır.

Porgy and Bess

Soğuk Savaş döneminde iletişimi kolaylaştırıcı rol oynayan ‘aktörden insana’ yönelik geleneksel kamu diplomasisi süreci yaşanmıştır. Dünya kamuoyuyla
iletişim kurmak için aktörler tarafından kullanılan mekanizmalar propagandanın
eski konspetlerini içermiştir (Cull, 2009:13-14). Bu dönemde kamu diplomasisi
ikna odaklı olmuş ve tek yönlü iletişim çalışmaları yürütülmüştür.

Soğuk Savaş sırasında dünyanın büyük bir kısmı Amerika’nın askeri ve
ekonomik gücünü takdir ederken veya en azından saygı gösterirken bunun
yeterli olmadığı bilinen bir gerçek olmuştur. Birleşik Devletler dışında insanların çoğu Amerika’yı kültürden yoksun bir güç olarak görmüştür. Bu durumu
kavrayan Amerika için kültürel ürünler, ideolojik savaşın bir parçası olmuş ve
Amerikalılar kültürü Avrupa’da nüfuz mücadelesini kazanabilmek için bir silah
olarak kullanmıştır. Kültürün canlılığını arttıran her düşünceyi toplumdan destek
kazanabilmek için topluma sunan Birleşik Devletler, bu dönemde kültürü bir
politika meselesi olarak görüp kültürünü her platformda tanıtmaya çalışmıştır.
Kültürün paylaşıldıkça Amerikan politikalarına yarayacağının farkında olan
Birleşik Devletler, Batı Avrupa’yı dolaşan Amerikan operası Porgy and Bess gibi
yüksek kültürlü ihracatlara sponsor olmuştur. George Gershwin’in popüler operasının adı olan Porgy and Bess ve diğer müzikaller Birleşik Devletlerin negatif
görünen yüzünü pozitife çevirmeye çalışmış, sadece Amerikalıların kültürden
yoksun olduklarını değil aynı zamanda Amerika’nın ırkçı bir millet olduğunu
savunan eleştirmenlere, özellikle de Sovyetlere bir tepki olduğunu göstermiştir.
Klasik olarak eğitilmiş bir Afrikalı-Amerikalı şarkıcılar kadrosuna sahip olan Porgy and Bess, çağdaş demografiyi yansıtmıştır.
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Porgy and Bess ve caz müzisyenleri tüm çeşitliliğiyle bireysel özgürlük, hoşgörü, adalet, fırsat eşitliği ve çeşitlilik gibi değerleri aktarmışlardır. 1950’lerde caz
müzisyenleri de dünyayı dolaşmış ve Amerikan kültürünün müzik elçileri, çeşitliliği dünyada somutlaştırmışlardır (Schneider, 2003:2). Sovyetler Birliği’nde Porgy and Bess, Vietnam’da Martha Graham özgürlük ve eşitliği içeren soyut idealleri
performanslarıyla bu ülkelere götürmüşlerdir. Aynı şekilde onlar önemli ölçüde
özgür konuşma gücünü gösterdikleri etkiyle ispatlamış ve devlet bu uygulamalara para yardımında bulunmuştur (Schneider, 2003:2).

Soğuk Savaş’ın ilk yıllarında Birleşik Devletler Sovyet’lere karşı ırk ilişkileri nedeniyle sosyal olarak geri kalmış ve kültürün kullanımındaki boşluk gün
yüzüne çıkmıştır. Bu nedenle Dışişleri Bakanlığı 1952 yılında Porgy and Bess’i
Sovyet suçlamalarına karşı koymak için Berlin ve Viyana’ya göndermiştir. Birleşik
Devletler hükümetinin Almanya ve Avusturya’ya gönderdiği tur, Sovyet Komünist
idealleri ile mücadele etmenin bir yolu olarak eğlenceyi kullanma girişimlerinin bir sonucu olmuştur (Monod, 2003). Böylece Porgy and Bess Amerikan
kültürünün Soğuk Savaş propagandasında bir güç kullanma biçimine dönüşmüş
ve Birleşik Devletler dış politikasının önemli bir aracı haline gelmiştir.

Birleşik Devletler Dışişleri Bakanlığı trafından finanse edilen Avrupa turunun
ardından Kuzey Amerika, Ortadoğu, Afrika, Rusya ve Latin Amerika’daki şehirler
gezilmiştir. Şubat 1955’de Moskova’da tarihe geçen gergin bir prömiyer gerçekleşmiş ve ilk defa bir Amerikan tiyatro grubu Bolşevik Devrimi’nden sonra Sovyet başkentine gelmiş ve Everyman Opera Şirketi 1955 ve 1956’da Leningrad ve
Moskova’da Porgy and Bess’i sahnelemiştir. Porgy and Bess ve caz unsurları Amerikan sesi yaratma konusunda desteklenmiş ve Porgy and Bess tarafından temsil
edilen Amerikan kimligi sahnelerle yansıtılmaya çalışılmıştır.

Soğuk Savaş döneminde Demir Perde’nin ardındaki Birleşik Devletler müzikal tiyatro prodeksiyonları, Amerikan kültürünü sadece tiyatro olarak paylaşmamış aynı zamanda Amerikan değerlerini aktararak kültür alışverişinin bir parçası
haline getirmiştir. Kültürel aktarımlar Sovyet Bloku ülkelerinde bir karşı kültür
yaratılmasına yardımcı olmuş ve Amerikan değerlerinin aktarılmasına bir ortam
hazırlamıştır. Amerikan değerlerinin ve sisteminin üstünlüğünün gösterildiği
performansları destekleyen Birleşik Devletler, Polonya ve Çekoslavakya’da karşılaşılan dil sorunları ve kültürel engellere rağmen geniş bir şekilde olumlu olarak
kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Birleşik Devletler ve Sovyetler Birliği arasındaki gerginlikler devam ederken sanatçılar memnuniyetle karşılanmış ve gösteriler
coşkuyla alkışlanmıştır. Soğuk Savaş döneminde Sovyet Bloku ülkelerinde Porgy
and Bess dışında gerçekleştirilen diğer Amerikan müzikalleri arasında Annie Get
Your Gun; Kiss Me, Kate ve Sugar’dır. Müzikaller, Demir Perde’nin arkasındaki izleyicilere farklı bir Amerikan kültürü getirmiştir.

Soğuk Savaş döneminde Porgy and Bess herhangi bir opera olmamış; ırk, temsil ve siyasetle ilgili bir dizi konuda tartışma başlatmıştır. Müzikal unsurların yanında Porgy and Bess dış politikada Amerika’nın itici bir gücü olmuştur. Porgy
and Bess’in propaganda çabaları Amerika’da ırk ayrımcılığı ve şiddet olaylarının
tipik değil istisnai olduğuna dair hedef kitleyi inandırmayı amaçlamıştır. Porgy
and Bess üretkenliği ve yapısıyla Amerikan müzikal kimliğine bürünmüş, Amerikan büyüklüğünün mesajını dünyaya taşıma arzusunda olmuş ve “modern Amerikan deniyimini” bu şekilde dünya kamuoyuna sunmuştur.
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ALTERNATİF TURİZMİN SÜRDÜRÜLEBİLİR
YEREL KALKINMA AÇISINDAN ROLÜ VE
ÖNEMİ: DATÇA BADEM ÇİÇEĞİ FESTİVALİ
Aslı KARATAŞ

Giriş
Gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarının başında kalkınma ve az gelişmişlik yer almaktadır. Bu sorunu aşmanın yollarından birisi de bu ülkelerin
kalkınma için kaynaklarını etkin ve verimli kullanma amacına sadık kalmalarıdır.
Ayrıca, kalkınmanın sürdürülebilir olması da önem taşımaktadır. Geleneksel kalkınma politikalarında istenen başarının yakalanamaması geleneksel kalkınma
yaklaşımlarının geçerliliğinin sorgulanmasına ve yerel kalkınmanın öneminin
belirginleşmesine neden olmuştur. Bu durum günümüzde sürdürülebilir yerel
kalkınma yaklaşımlarının popülaritesinin artmasında önemli rol oynamıştır.
Lokomotif güç oluşturabilecek ekonomik kaynaklardan biri olan alternatif
turizm türleri, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmada ivme kazanabilmesi adına
ekonomik ve sosyal fayda yaratma kapasitesine sahiptirler.

Günümüzde turizm sektörünün hızla büyümesi ülkelerin kalkınmalarında lokomotif olarak çok önemli bir rol oynamaktadır. Ancak ülkelerin kalkınma ve gelişmelerinde turizm sektörünün katkısının sürekliliği turizm ile çevre arasındaki
hassas bir dengenin kurulması ile mümkün olmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma,
ekonomik gelişme, çevrenin korunması, sosyal refah olmak üzere üç faktör arasında denge gözetilerek sağlanabilir. Bu dengeyi sağlamak, sürdürülebilir yerel
kalkınma ve alternatif turizm ilişkisinin doğru planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi ile gerçekleşecektir.
Alternatif turizm ve sürdürülebilir yerel kalkınma ilişkisinin kurulmasındaki
amaç, turizmde ürün/hizmetlerin çeşitlendirmesi, bölgedeki turizm destinasyonlarının bütüncül yaklaşımla marka değerinin güçlendirilmesi, koruma kullanma ilkelerine bağlı kalınarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli hizmet sunumunun desteklenmesi yoluyla bölgenin sektördeki rekabet gücünün artırılmasıdır.
Bu çalışmada bölgeler arası kalkınma farklılıklarının giderilmesinde, sürdürülebilir yerel kalkınmanın sağlanabilmesinde ve dört mevsim-on iki ay sürekli
ve sürdürülebilir yerel kalkınmada alternatif turizmin rolü ve önemi incelenerek
bu bağlamda Datça Badem Çiçeği Festivali örneği analiz edilmeye çalışılmıştır.

Sürdürülebilir Yerel Kalkınma

Ekonomik kalkınma hem üretim miktarındaki artışı hem de sosyo-kültürel
yapıda meydana gelen değişmeleri ve gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya bulunduğu durumları içerir (Çeken, 2008). Başka bir ifade ile kalkınma, bir ülkenin
milli gelir düzeyinde meydana gelen sürekli artışa bağlı olarak o ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal yapısında meydana gelen yapısal değişimleri içeren bir süreç olarak da tanımlanabilmektedir (Clark, 1996). Ekonomik kalkınma ekonomik
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büyümeden daha geniş bir anlama sahiptir. Ekonomik büyümeyi sağlamak her
zaman ekonomik kalkınmanın da sağlandığı anlamına gelmez.

Günümüzde, küreselleşme ve yerelleşme gibi, birbirine zıt gibi görünen kavramlar yoğun bir etkileşim içine girmişlerdir. Bu durum küyerel (glocal) kavramını gündeme getirmektedir. Küresel rekabet içinde ulusal ve bölgesel kalkınmada ivme kazanmak adına güçlü yerel süreçlerin devreye sokulması fikri de
yaygınlaşmaktadır. Yerel özelliklerin yitirilmediği aksine öne çıkarıldığı, yerel değerlerin ve potansiyelin sürdürülebilir anlayışla kullanıldığı bir anlayışla küresel
rekabete girmek başarı için önemli faktörler olarak nitelendirilmektedir. Bölge,
yöre ve kentlerin yalnızca ulus devlet çerçevesinde tanımlanması dönemi geride
kalmıştır. Küresel rekabet içinde ülkeler arasında rekabet devam etmekle birlikte, farklılaşma ihtiyacı ile ve aynı zamanda bölge, yöre ve kentlerin taşıdıkları
farklı özellikler ve potansiyel nedeniyle esas yarışın buralara kaydığı düşüncesi
artık yaygın kabul görmektedir.

1980’li yıllardan itibaren küreselleşme eğiliminin hız kazanması neticesinde geleneksel kalkınma uygulamalarına duyulan güven sarsılmaya başlamıştır.
Küreselleşmenin getirdiği olumsuzluklarla birlikte, geleneksel yukarıdan aşağıya
kalkınma politikalarının başarısızlığının ortaya çıkması, devam eden kalkınma
yaklaşımlarının sorgulanmasına neden olmuştur. Bunun sonucu olarak, yerel
ekonomik kalkınma yaklaşımı çerçevesinde bir dizi politika ve strateji üretilmeye başlanmıştır (Çetin, 2007). Günümüz küresel eko sistem içinde yerel birimler
ve değerler yeni ekonomik argümanlar olarak dikkat çekerken yerel ekonomik
kalkınma yaklaşımı ön plana çıkmıştır.
Rodriguez-Pose (2001)’a göre geleneksel yukarıdan-aşağıya kalkınma anlayışında; yöre ve bölgelerle ilgili kararlar merkezden alınır, bölgeler merkezi yönetim
ile idare edilir, kalkınmada sektörel yaklaşımlar geçerlidir, diğer ekonomik aktiviteleri destekleyecek şekilde büyük endüstriyel projeler geliştirilir, ekonomik aktiviteleri çekebilmek için finansal teşvikler uygulanır iken aşağıdan-yukarı yerel
kalkınma anlayışında; kalkınma tüm alanlarda yerelden alınan inisiyatif ile gerçekleştirilir, tek merkezden yönetim yoktur, yönetim katmanları arasında dikey
ve yatay işbirliği söz konusudur, kalkınmada yerelleşme geçerlidir, yerel ekonomik
sistemin değişen ekonomik çevreye uyumunu sağlayabilmek için her bir bölgenin
kalkınma potansiyelinden azami oranda fayda sağlanmaya çalışılır. Ekonomik aktivitelerin gelişmesi ve gerçekleşmesi için temel altyapı koşulları oluşturulur.
Geleneksel kalkınma yaklaşımları yerel aktörleri dikkate almayan merkezi yönetim planlamacıları ve kalkınma kurumları tarafından oluşturulur ve uygulanırken, yerel ekonomik kalkınma uygulamaları ise her bir yöre/bölgenin rekabetçi
avantajlarını ve ekonomik potansiyelini kullanarak tüm alansal düzeylerde kalkınmanın desteklenmesini savunur (Casanova, 2004). Ulusların karşılaştırmalı üstünlükleri yerini bölgenin/yerin karşılaştırmalı üstünlüklerine bırakmaya başlamıştır.

ILO’ya göre yerel ekonomik kalkınma; yerel kaynakları ve rekabet avantajını
kullanarak belirli bir bölgede kamu ve özel sektör aktörleri arasında ortaklık ve
işbirliği faaliyetlerini destekleyen, genel bir kalkınma stratejisinin ortak şekilde
oluşumu ve uygulamasına imkan tanıyan, uygun bir iş ortamının yaratılması ve
ekonomik aktivitelerin desteklenmesi gibi önemli hedefleri olan katılımcı bir
kalkınma sürecidir (Van Boekel & Van Logtestijn, 2002).

Aslı KARATAŞ
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Yerel kalkınma; kırsal alanda doğal kaynak kullanımını esas alarak, bir taraftan yöredeki bütün fertlerin gelir düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi
yoluyla gelişmişlik farklarının azaltılması amacına yönelen, diğer taraftan çevresel ve kültürel değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini gözeten, yerelde
farklılaşan ihtiyaçları, potansiyelleri ve dinamikleri dikkate alarak çok sektörlü
yaklaşımla planlanan faaliyetler bütünü olarak kabul edilmektedir. (Yalçın & Yalçın, 2013). Başka bir ifade ile yerel kalkınma, kalkınmanın mikrodan makroya,
yerelden ulusala, aşağıdan yukarıya yayıldığı bir ekonomik gelişimi ifade eder.

Yerel ekonomik kalkınma; aktörler, organizasyonlar ve kaynakları harekete
geçirir, diyalog ve stratejik faaliyetler yardımıyla yeni kurumlar ve yerel sistemler
geliştirir, “global düşün, yerel faaliyet göster” düşüncesini yansıtır (Saturninus,
2002); kendi özel kimliğini ve yerleşimini koruyan yerel bir toplumda kendi sosyal, ekonomik ve kültürel dinamiklerini güçlendiren, her bir alt sistemiyle bağlantı kuran, böylece bu alt sistemler arasında kontrolü ve müdahaleyi kolaylaştıran bir süreci niteler (Casanova, 2004). Ayrıca, yerel ekonomik kalkınma; yerel
halkla birlikte hareket etme imkânı tanır, yerel yönetimler, özel sektör, üçüncü
sektör ve yerel topluma yerel ekonomiyi birlikte geliştirme ve iyileştirme fırsatı
sağlar. Yerel toplumlar, kendi yerel ekonomik kalkınma ihtiyaçlarına farklı yollardan cevap vermeye çalışır. Bu çerçevede, yerel ekonomik kalkınma inisiyatifleri
oldukça çeşitlidir (Theodoros & Dimitris, 2003).
Sürdürebilirlik, bir toplumun, ekosistemin ya da sürekliliği olan herhangi bir
sistemin işlerini kesintisiz, bozulmadan, aşırı kullanımla tüketmeden ya da sistemin 70 yaşamsal bağı olan ana kaynaklara aşırı yüklenmeden sürdürebilmesi
yeteneğidir (Kozak, 2014). Bu anlamda sürdürülebilirlik kavramı, insanoğlunun
sürdürülebilirliğini de kapsayan geniş bir kavramdır.
Sürdürülebilir kalkınma ise WCED (1987)’e göre; “bugünün gereksinim ve
beklentilerini, gelecek nesillerin kendi gereksinim ve beklentilerini karşılayabilme olanaklarından ödün vermeksizin karşılayabilmek” şeklinde tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ancak sürdürülebilir bir çevre ile mümkün olabilir
(Kaypak, 2011). Sürdürülebilir kalkınma ekonomik yapının vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bir kültür olarak benimsenmesi gereken bu olgu ekonomi politikalarının merkezine yerleştirilmelidir.

Sürdürülebilir kalkınmanın birbiri üzerinde öncelik özelliği bulunmayan, aksine birlikte geliştirilmesi gereken “çevrenin ve doğal kaynakların korunması”
ve “ekonomik açıdan kalkınmanın sağlanması” olmak üzere iki temel hedefi vardır (Keleş, 2013). Bu hedefler, yalnızca insan odaklı politikalar içermeyip çağdaş
kapitalist süreçte hızlı bir tüketim içinde olan insanlığın, hem kendisinin, hem
de yeryüzündeki 72 diğer canlıların geleceği için, ekonomik politikalarını çevre üzerinde egemenlik kurma veya talan etme gibi hırslarla değil, çeşitli ussal
eşikler oluşturarak doğa öncelikli planlama yapmaya yöneltmektedir. Bu sayede,
tüketmeme, kirletmeme, sahip çıkma ve koruma duygusu, davranışı ve düşüncesi
bir kültür olarak benimsenebilir(Meydan Yıldız, 2016).
Yerel sürdürülebilir kalkınmada, amaçlara ulaşmak için yörenin güçlü ve zayıf tarafları ile fırsat ve tehditleri çok iyi belirlenmelidir. Yereldeki mekanizmalardan gerek resmi gerekse sivil toplum kuruluşları ortak hareket ederek kendi

606

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar 2

öz değerlendirmelerini yaparak potansiyellerini ortaya çıkarmak zorundadırlar.
(Yalçın & Yalçın, 2013). Oluşacak sinerji ile yerelde kalkınma sağlanmış ekonomik gelişme ateşlenmiş olacaktır.

Dünya genelinde büyük bir hızla gelişme gösteren turizm sektörü gelişmekte
olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirebilmeleri için önemli sektörlerden biridir (www.turizm.gov.tr). Sürdürülebilir turizm çevresel, sosyal ve
kültürel değerlerin korunmasını ve bu sayede ekonomik olarak kalıcı bir fayda sağlamayı amaçlayan bir turizm yaklaşımıdır (Beyhan, 2005). Sürdürülebilir ekonomik kalkınma için sürdürülebilir turizm anlayışına gereksinim vardır.
Turizm sektörünün var olması ve sürdürülebilirliği turizme kaynak teşkil eden
bölgesel ve yerel alanlara özgü doğal ve kültürel değerlerin korunarak kullanılmasıyla gerçekleşebilir. Aksi halde doğayı, yerel değerleri, tarihi ve en sonunda
insanı tüketmenin eşiğine gelinebilir.

Süründürülebilir yerel kalkınma sağlanmak isteniyorsa hedef bölgelerin özgünlük ve yerellik ögelerini koruma kullanma ilkeleri bağlamında öne çıkartılması ve alternatif turizm modeli olarak uygulanması gerekmektedir. Bu anlayış
ve çabalar aynı zamanda aşağıdan yukarıya kalkınma çerçevesinde ülke kalkınmasının da sağlam kolonlar üzerine inşa edilmesini sağlayacaktır.

Alternatif Turizm

Her geçen yıl dünya turizminin üretimdeki payı artmaktadır. Bir hizmet sektörü olan turizmin, Dünya genelinde çok büyük bir hızla gelişme gösterdiği görülmektedir. Dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan turizm sektörü ve
turizm kavramı, uluslararası pazarın büyüklüğü ve her geçen gün bu pazara yeni
taleplerin eklenmesiyle, gelişmeye ve değişmeye devam etmektedir.

Turizm sektörü, özellikle gelişmekte olan ülkelerin, ekonomik büyüme ve kalkınmalarına katkıda bulunan önemli bir sektördür. Turizmin ödemeler dengesi
üzerindeki etkisi, gelir yaratıcı etkisi, istihdam etkisi, üretim çeşitliliğini arttırması, bölgeler arası dengeli kalkınmaya olan etkisi, alt ve üst yapının geliştirilmesi etkisi gibi makroekonomik etkileri söz konusudur.
Sosyo-ekonomik kalkınmada turizm sektörünü önemli bir lokomotif olarak
gören ülkelerin sahip oldukları turistik destinasyonları ve turistik ürünleri etkili
bir şekilde pazarlamaları büyük önem taşımaktadır. Etkili bir turizm pazarlamasını gerçekleştirebilmek için ise alternatif turizm imkânlarından faydalanmak ve
bu faydayı doğru yönetmek gerekir.

Küreselleşme olgusuna bağlı olarak dünyada birçok sektörde olduğu gibi turizm sektörü de değişim ve dönüşüme uğramaktadır. Değişim ve dönüşümün etkisi ile Dünyadaki yeni Turizm seçenekleri talebe bağlı olarak kültür, tarih, sağlık,
doğa gibi alanlarda şekillenmektedir. Bu değişim ve dönüşüm karşımıza alternatif turizm olarak çıkmaktadır. Doğal olarak bu tarz arz potansiyeline sahip ülkeler ve yerleşim birimleri alternatif turizm ürününü ortaya çıkarabilmektedirler.
Dünya genelinde hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin çoğunda, turistik arz kaynakları, alternatif turizm kapsamında ve tanımında değerlendirilerek
ekonomilerin güçlendirilmesine yönelik planlar yapılmaktadır.
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Turizm denildiği zaman birçok insan, turizmi yurt dışından gelen turistlerin
meydana getirdiği yer değiştirme hareketleri olarak düşünmektedir. Ancak turizmde dengeli bir büyüme ve gelişme arzusuna sahip olan ülkeler, dış turizm
pazarında ve iç turizm pazarında dengeyi sağlamalıdır (Güzel, 2011). Turizm
sektöründen maksimum verimliliği elde etmek için, turizm faaliyetleri salt dış
turizm olarak değil iç ve dış turizm birlikte ele alınarak değerlendirilmelidir.
Turizm sektörü, özellikle tarihi zenginliklere ve doğal güzelliklere sahip olan
ülkelerin kalkınmasında son derece önemli bir rol üstlenmektedir. Kalkınmadaki
önemli rolü sebebiyle, ülkeler kendilerine has turistik cazibeleriyle, turistleri etkileme ve daha fazla turizm geliri elde etme yarışı içindedir. Bu noktada önemli
olan konu, ülkelerin sahip olduğu turistik değerlerden en uygun biçimde faydalanabilmesidir. Bu bağlamda tek bir turizm türüne (deniz-kum-güneş vb.) bağlı
kalmadan, farklı türlerin harmanlanıp bir arada yapıldığı veya bilinenin-alışılmışın dışında olan turizm türlerinin öne çıkarılması ülkelere, bu yarışta önemli
avantajlar sağlayacaktır (Çeken v.d., 2012a).
Günümüzde kitle turizmine olan ilgi giderek azalırken, alternatif turizm türlerine yönelik ilgi ve arayışlar sürekli bir artış eğilimi göstermektedir. Turizme katılan ziyaretçilerin olağandan farklı bir deneyim yaşamak, yeni şeyler keşfetmek,
farklı olanı görmek yönündeki istekleri alternatif turizm türlerine verilen önemi
artırmaktadır (Çeken v.d., 2012b).

Alternatif turizm, turistik bir üründür. Turizm Bakanlığının yaptığı tanıma
göre alternatif turizm, “sosyal ve ekolojik uyuma, yerel ve yabancı girişimcilerin
işbirliğine ve gelişmede yerli malzeme kullanılmasına öncelik verme amacını güden bir turizm çeşididir.” Alternatif turizm, günümüz turizm endüstrisinin vazgeçilmez bir parçasını oluşturmaktadır (Dennison & Buttler, 1990).
Alternatif turizm kavramı geleneksel turizmden farklı bir ürün sunumunu ifade etmektedir (Altınay, 1996). Aynı zamanda alternatif turizm; geleneksel, klasik
kitle turizmi ve şehir turizminin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla oluşturulmuş, yeni turistik ürünlerin bir araya getirilmesiyle meydana gelen bir turizm
çeşididir (Hacıoğlu & Avcıkurt, 2008).

Alternatif turizmi oluşturan turizm türlerinin bazıları şunlardır; yayla turizmi, kayak turizmi, mağara turizmi, inanç turizmi, kültür turizmi, tarih turizmi,
sağlık turizmi, akarsu turizmi, dağ turizmi ve av turizmi. İsimlerinden de anlaşılacağı üzere bu turizm türlerinin tamamı doğal, coğrafi, tarihi ve kültürel değerler üzerine bina edilmiş turizm türleridir. Dolayısıyla doğayı etkilemek yerine
doğa ile uyumlu olmayı hedef alan ve doğaya zarar vermeksizin ondan faydalanmayı sağlayan turizm aktiviteleridir. Bu ise turizmin hammaddesinin korunması
anlamına gelmektedir. Eğer turizmin ekonomik etkilerinden uzun süre yararlanılmak isteniyorsa, turizm aktiviteleri ile çevresel uyumun sağlanması kaçınılmazdır. (Yıldız & Kalağan, 2008).
Alternatif turizm kavramsal açıdan sürdürülebilir kalkınma ile birbirlerini
destekleyen bir ilişki içindedir. Turizm sektörü, günümüzde çevresel kaynakların
sürekliliğini sağlamayı amaç edinmelidir. Bu bağlamda alternatif turizm türleri
geleneksel turizm anlayışından farklı olarak sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir turizm anlayışına daha çok hizmet etmektedir.
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Sürdürülebilir turizmin bir uzantısı olan alternatif turizm Weaver (1999)’a
göre, ideal biçimiyle kitle turizmine doğrudan zıt özelliklere sahip olan, yerel olarak kontrol edilen ve yerel mimariye uyan bir turizm formudur. Alternatif turizm,
esas olarak arzu edilmeyen turizm olan kitle turizminin karşıtı olarak değerlendirilirken, olumlu ekonomik etkiler sağlayan ve çok az olumsuz etkilere neden
olan ideal bir turizm formu olarak da görülür. Bazı alanlarda alternatif turizm,
kitle turizmine alternatif bir seçenek olabilir (Butler, 1990).

Sürdürülebilir turizm; çevresel, sosyal ve kültürel değerlerin korunarak turizm faaliyetlerinin gerçekleşmesini ve bu sayede ekonomik olarak sadece kısa
vadeli değil uzun vadeli faydaların sağlanmasını amaçlamaktadır. Ekonomik kalkınma açısından arzu edilen verimliliğin sağlanabilmesi de sürdürülebilir turizmin sağlanması ile mümkündür.

Bir Alternatif Turizm Türü Olarak Festivaller

Günümüzde turizm talebini arttırabilmek ve rekabette öne çıkabilmek için
önemli turizm faaliyetlerinden biri de etkinlik turizmidir. Bir bölgede gerçekleştirilen etkinlikler, bunların sayısı ve niteliği bölgenin çekiciliğini arttıran ve
dolayısıyla turist çeken en önemli unsurlardan biridir. Etkinlik turizmi, kültürel
etkinliklerden eğlenceye dayalı etkinliklere kadar bilim, kültür ve sanat gibi pek
çok kültürel, sportif, politik ve iş amaçlı etkinlikleri kapsamaktadır (Albayrak,
2013). Turistik ürün çeşitlendirmesi, destinasyonda turizm hareketliliğinin sağlanması ve turist talebinin artması gibi birçok olumlu özelliğe sahip olan etkinlik
turizmi, yaratacağı katma değerle de bölge ve ulusal ölçekte önemli sosyo-ekonomik faydaya sahiptir.
Etkinlik turizmi içinde en önemli yer tutan etkinliklerden biri festivallerdir.
Festivaller genellikle kültür, sanat, gelenek, görenek ve dinsel nedenler gibi çeşitli
nedenlerle belirli bir bölgede ve belirli bir zamanda toplumun katılımı ile gerçekleştirilen kutlamalardır. Festivaller, bir toplumun üyeleri tarafından o toplumun
kendisi için üretilmektedir. Festivalleri diğer kutlamalardan farklı kılan da gerçekleştirildiği toplumu yansıtması, o topluma özgü olması ve bir toplumun kendini
ifade tarzı olması olmasıdır. Bu nedenle festivaller halka açıktır (Albayrak, 2013).
Toplumsal katılımla o bölgenin biricik özelliklerini yansıtan ve sürekliliğine hizmet
eden festivaller bu özellikleri ile sürdürülebilirlik ilkeleri ile de uyumludur.

Turistik bölgelerin ismini duyurmakta yüksek bir etki gücüne ve uluslararası
çapta bilinirliğe sahip festivaller, turizm faaliyetlerini sürükleyen önemli bir çekiciliktir. Festivaller, yerel bir topluluk tarafından tarihi önceden belirlenmiş̧ ve
yörenin simgesi haline gelerek gelenekselleşmiş̧ ve sürekliliği sağlanarak toplumun kolektif belleğinde yer almayı başarmış etkinlikler olarak da tanımlanabilir
(Dalgın vd., 2016). Bir bölgenin ya da yerin ruhunu yansıtması ve gelecek kuşaklara bunu aktarması açısından da festivaller ayrıcalıklı öneme sahiptir.

İnsanlar için önemli bir çekicilik unsuru olan festivaller turizm etkinlikleri
içinde önemli bir yer tutmaktadır. Kapsamları açısından çeşitlilik gösteren festivaller, genel olarak eğlence, kültürel paylaşım, sosyalleşme gibi motivasyonlara
sahip insan topluluklarının kendi ilgilerine göre belirli bir bölgeye yönelmesinde
önemli roller üstlenmektedir. Festivalleri, bir bakıma turistik çekicilik unsurları-
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nı zenginleştiren ve onlara insanlar üzerinde duygusal etkiler yaratacak bir ruh
kazandıran etkinlikler bütünü olarak nitelendirmek yerinde olacaktır. Bu açıdan
bakıldığında festivallerin belirli bir destinasyonu oluşturan en önemli turistik çekiciliklerden biri olduğu ve diğer turistik çekiciliklerin etkisini güçlendirdiği söylenebilir. Bu sebeple, kendine özgü bir festivali var olan turistik destinasyonların,
diğer destinasyonlar karşısında önemli bir üstünlüğe sahip olacağı söylenebilir
(Dalgın vd., 2016). Bu anlamda sürdürülebilir yerel kalkınma amacına hizmet
eden festivaller alternatif turizm çeşitleri arasında o yörenin çekiciliğini arttıran, ruhunu yansıtan ve yaşatan, o bölge ya da yere rekabet üstünlüğü sağlayarak
sezon dışı turizm faaliyetleri imkanı sunan bir etkinlik özelliğine sahiptir. Ancak
tüm bu olumlu çıktıları elde ederken o bölge ya da yerin biricik özelliklerini koruma ve kullanma dengesi gözeterek ve sürdürülebilirlik ilkelerine sağdık kalarak planlamak ve yönetmek gereklidir.

Datça Badem Çiçeği Festivali Örneği

Son dönemlerde doğal, tarihi, kültürel ve arkeolojik değerlere sahip bölge/
yörelerde geleneksel deniz-kum-güneş üçlemesi ile şekillenen turizm ile birlikte alternatif turizm çeşitlerinin ortaya çıktığı ve yaygınlaştığı gözlenmektedir. Bu
bağlamda ülke, bölge ve yörelerin sürdürülebilir yerel kalkınmaya katkı sağlaması
anlamında koruma kullanma ilkeleri çerçevesinde alternatif turizm potansiyelinin
tespit edilmesi ve uygulanması önemli hale gelmiştir. Türkiye’de geleneksel deniz-kum-güneş üçlemesi ile şekillenen turizm ile birlikte sahip olduğu alternatif
değerlerini ortaya çıkarmaya ve bu değerlerini sürdürülebilir bir turizm potansiyeline dönüştürmeye başlamıştır. Bu süreçte, Türkiye’nin alternatif turizm potansiyeline sahip bölgelerinden biri olarak zengin ve çeşitli turizm kaynaklarına sahip
olan Datça ilçesi, alternatif turizm değerleri ve potansiyeli ile ön plana çıkmaktadır.
Datça, coğrafi bölge olarak Ege Bölgesi’ndedir. Dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Arazinin % 66’sı orman alanı, %18’i seyrek çalılık ve kayalık olup sadece % 16’sı tarım alanıdır. Yüzölçümü 446 km2 olan yarımadanın 235 km’lik sahil
bandı, dantel gibi büyüklü küçüklü 52 koyla bezenmiştir. Datça, tipik bir Akdeniz
İklimi ’ne sahiptir. Üç tarafı denizle çevrili Yarımada’da yazın esen serin kuzey rüzgârları, kavurucu sıcakları yok eder. Nem oranı ortalama %58 olan Datça’da yılın
300 günü güneşli geçer (www.datca.bel.tr/). Bu bağlamda Datça deniz-kum-güneş
turizmi için oldukça elverişli beldelerimizden biridir. Ancak, turizm faaliyetlerini
12 aya yayarak beldenin yerel kalkınmasını sağlamak ve sürekli kılmak adına da
Datça gerekli potansiyele sahiptir. Datça, Ege Denizi ile Akdeniz’in buluştuğu, doğal, kültürel zenginlikleri bulunan ve turizmin gelişme aşamasında olduğu bir destinasyondur. Bu anlamda alternatif turizm türleri için de oldukça elverişlidir.
20 yıl öncesine kadar ilçenin ekonomik hayatı tamamen tarıma dayalı iken,
ulaşım olanaklarının artması ile ilçenin ekonomisi değişerek gelişmiş, tarımın
yanında turizm de geçim kaynakları arasında yer almıştır. Geleneksel yöntemlerin hakim olduğu tarımsal faaliyetler hala ilçe ekonomisinin temelini oluşturmaktadır. Balık, Bal ve Badem şeklinde üç “D” ile ünlü beldede tarım ürünleri
içerisinde en eski ve önemlisi ise bademdir. Ballı bademden, badem helvasına,
badem sütünden bademli zeytine pek çok badem ürününü Datça’da tatmak ve
satın almak mümkündür (www.datca.bel.tr/). Sürdürülebilir yerel kalkınmada
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yerel ürünlerin zenginliği düşünüldüğünde bu durum Datça için doğru yönetildiği takdirde avantajlı bir kaynaktır.

Son dönemlerde Datça İlçesinin alternatif turizm çeşitleri ve potansiyeli ile
turizm faaliyetlerinin tüm yıla yayılmasını sağlayacak festivallerle dikkat çektiği
gözlenmektedir. Ayrıca bu festivaller yerel halka öncelik vererek turizm gelirlerinin geniş kitlelere yayılmasına da katkı sağlamaktadır. Datça Badem Çiçeği festivali de bu festivallerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Badem çiçekleriyle papatyaların buluştuğu zamanlar, Datça’nın en harika zamanlarıdır. Datça’nın en harika zamanını herkesin deneyimleyebilmesi için, Badem Çiçeği Festivali bu yıl 16 – 18 Şubat 2018 tarihleri arasında 3 gün olarak Datça merkezde gerçekleştirildi. Her yıl düzenlenecek olan festival ilk yılı olmasına
rağmen geniş bir katılımla gerçekleşti.
Datça Belediyesi ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteği ve yerli halkın
emeğiyle, 300 bine yakın Badem ağacının bulunduğu Datça’da bu yıl ilk kez düzenlenen ve 3 gün süren Badem Çiçeği Festivalinde, festivale katılanlar İlkbahara,
düzenlenen doğa yürüyüşünde badem çiçekleri, arılar ve kelebekleri fotoğraflayarak “Merhaba” dediler. Festivale Türkiye’nin farklı kentlerinden yaklaşık 20 bin
kişi katıldı (MUTSO, 2018).

“İlk onlar çiçek açar… İlkbahar gelende badem ağaçları beyaz gelinliklerine bürünür, Datça’nın her bir köşesi badem çiçekleriyle donanır... Badem
ağaçları baharın habercisi, doğanın sabahıdır. Dağlar, ovalar, bağlar, tarlalar beyaza keser…. Öyle beyaz olur ki, kar yağmış sanılır..! (www.bademcicegifestivali.com)” şeklinde bir tanıtımla ziyaretçilere duyurulan festival yüksek
katılımı ile de dikkat çeken bir görüntü sergilemiştir.
www.bademcicegifestivali.com sitesi ve sosyal medya hesapları kullanılarak tanıtımı geniş kitlelere duyurulan festival yerel otorite ve sivil toplum kuruluşlarının
destekleri ile sponsorların desteklerini de alarak yerel kalkınma adına birlik ve beraberlik hareketi olma adına iyi bir örnek olarak da karşımıza çıkmaktadır.

“Badem çiçekleri Datça’ya coşku katar... Datça’nın baharı baş döndürür,
kanları coşturur. Doğa uyandığında Datça’nın tarlaları, dağları kudurur…
Yemyeşil çayırlar sarı-beyaz papatyalarla buluşurken, kış ortasında kar altında kalan bölgelere nazire yapan badem ağaçları da çiçeklerini açıp baharın beyazına bürünür.” Şeklinde yapılan tanıtımda Datça’nın sezon dışı turizm
potansiyeline dikkat çekilerek turizm faaliyetlerinin sadece kum-güneş-deniz
üçlemesinden ibaret olmadığı bu anlamda Datça’nın alternatif turizm etkinlikleri
açısından zengin bir belde olduğu da ifade edilebilir.
Katılımcıların hem keyifli zaman geçirdikleri hem de yörenin kültürü ile yakından tanışma fırsatı buldukları etkinliklere sahip olan festival, alternatif turizm ve sürdürülebilir yerel kalkınma örneği olması adına da önemli bir festival
olarak öne çıkmaktadır. Festivalde, Festival Panayır Alanı’nda kurulan stantlarda
badem ürünleri satışından, yöresel yemeklere, doğal üretim workshoplarından,
Datça’da üretilen el işi takı ve hediyelik ürünlere kadar yöresel ve yerel ürünlerin tanıtımları ve satışları da yapıldı. Panayır Alanı’na ek olarak, badem çiçeği
fotoğraf turları, doğa yürüyüşü, Knidos ve Eski Datça gezileri, şarap tadımı gibi

Aslı KARATAŞ

611

etkinlikler de festivalde öne çıkan etkinlikler olarak gerçekleşti (MUTSO, 2018).
Yöreye has dans gösterileri ile de renk katan festivalin bu anlamda başarılı bir
alternatif turizm örneği olduğunu ifade edebiliriz.
MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, yaptığı açıklamada, Muğla
Ticaret ve Sanayi Odası olarak kentte turizmin 12 aya yayılması ve turizmci esnafının 7- 8 ayı ölü sezon olarak geçirmemesi için düzenlenen etkinlikleri desteklediklerini söyleyerek bölge ve belde de alternatif turizmi desteklediklerini
ifade etmektedir. Söz konusu festivalin sürdürülebilir yerel kalkınma ve alternatif turizm açısından örnek olma potansiyelini analiz etmek adına MUTSO Başkanı
Bülent Karakuş ile yaptığımız görüşme sonucunda kendisinin festival hakkındaki
izlenimleri ise şöyledir:
“Her yıl yüzme ve koşu maratonu, film festivali gibi farklı organizasyonlara ev sahipliği yapan Datça, bu yıl ilki düzenlenen Badem Çiçeği Festivaline
3 gün boyunca ev sahipliği yaptı. İlçenin farklı alanlarında kurulan panayır
alanlarıyla, festival coşkusunun tüm yarımadaya yayılmasını sağlandı. Ciddi
bir ilgi ciddi bir katılım söz konusu oldu. Yaklaşık 20 bine yakın ziyaretçi gerek bölgemizden gerek Türkiye’den katılım gösterdi. Türkiye’nin nerdeyse tüm
illerinden ziyaretçiler vardı. Datça tarihi günlerinden birini yaşadı. Datça’nın
badem çiçeği festivali tabii ki Datça ile özdeşleşen bademden ismini aldı. Ama
sadece badem değil yörenin diğer ürünleri ve güzellikleri de stantlarda yerini
aldı ve beğeni topladı. Yerel halkın ürettiği yerel ürünler tanıtıldı. Hem doğal
güzelliği hem denizi ve doğası hem de artık festivali ile Datça ayrı bir güzellik ve farklı bir bölge. Bu festival sezon dışında da Datça’nın sosyo-ekonomik
gelişimine ivme kazandırdı. Hem misafirlerimiz, ilimizin güzellikleri ile tanıştı hem de esnafımız ekonomik açıdan daha hareketli günler geçirdi. Bundan
sonra da yörenin yerel kalkınmasında önemli bir rol oynayacağı kesin.” Yüksek
katılımı ile dikkat çeken festivalin yerel kaynakların tanıtımı, yöresel ürünlerin satışı gibi etkiler yaratması sebebiyle sosyo-ekonomik açıdan bir lokomotif özelliğine sahip olduğu söylenebilir. Yerli turist katılımının yüksek olduğu festival iç ve
dış turizmi dengeleyerek bölgesel gelişmişlik farklarını da en aza indirmeye katkı
sağlama gücüne sahiptir. Ayrıca yerli turist akımının bir süre sonra yabancı turistler içinde cazibe yaratacağı düşünüldüğünde bu festivalin ileriye dönük bir yatırım
olduğu da belirtilebilir. Elbette burada birincil kural, istenen verimlilik ve süreklilik
açısından sürdürülebilir yerel kalkınma amacına ulaşmak için, yörenin biricik özelliklerini koruma kullanma ilkelerine bağlı kalarak tanıtmak ve sunmak olmalıdır.

SONUÇ

Gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarının başında kalkınma ve az gelişmişlik yer almaktadır. Bu sorunu aşmanın yollarından birisi de bu ülkelerin
kalkınma için kaynaklarını etkin ve verimli kullanma amacına sadık kalmalarıdır.
Bu bağlamda, kalkınmanın sürdürülebilir olması önem taşımaktadır. Kalkınmanın sürdürülebilir olması için sürdürülebilir turizm anlayışına gereksinim vardır.
Çünkü sürdürülebilir kalkınma açısından arzu edilen verimliliğin sağlanabilmesi sürdürülebilir turizmin sağlanması ile mümkündür. Alternatif turizm türleri
sürdürülebilir turizm ve sürdürülebilir yerel kalkınma amaçlarına hizmet etmesi
adına da dikkat çeken etkinlikleri içinde barındırmaktadır.
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Yerel kalkınmanın gerçekleşmesi ve bölgesel kalkınma eşitsizliklerinin giderilmesi açısından sanayileşme potansiyeli düşük olan ya da olmayan ancak zengin ve çeşitliliği yüksek turizm potansiyeline sahip bölgelerde alternatif turizm,
yerel kalkınmanın gerçekleşmesi adına önemli bir lokomotif olma özelliğine sahiptir. Ayrıca alternatif turizm, turizm faaliyetlerini bölgenin potansiyelini yaratıcı projelerle birleştirerek dört mevsim on iki aya genişletme özelliğine de sahiptir. Ancak, burada en önemli husus sürdürülebilir yerel kalkınma ve alternatif
turizm ilişkisi içinde, kalkınma sağlanması amaçlanan bölge, belde ya da yörenin
biricik özelliklerinin koruma kullanma dengesi gözetilerek değerlendirilmesi,
planlanması ve yönetilmesidir.

Sürdürülebilir yerel kalkınma ve alternatif turizm arasında karşılıklı birbirlerini besleyen sıkı bir ilişki söz konusudur. Yerelden ulusala kalkınmanın sağlanabilmesi adına alternatif turizm türlerinin rolü önemlidir. Datça badem çiçeği festivali
de alternatif turizm türlerinden biri olan etkinliler arasındadır. Bu yıl ilki gerçekleşen festival yüksek katılımı ile dikkat çekmektedir. Datça deniz-kum-güneş turizmi dışında yıl 12 aya yayılabilecek alternatif turizm potansiyeli ile dikkat çeken
beldelerimizden biridir. Gerçekleşen festival yerel değerlerin öne çıkması, yöresel
ürünlerin zenginliğinin tanıtılması ve pazarlanması adına da dikkat çekicidir.

Datça badem çiçeği festivali yerli turist çekim gücüne sahip olduğunu kanıtlamıştır. Bu durum bölgesel gelişmişlik farklarını azaltırken aynı zamanda gelecek
dönemlerde yabancı turistler içinde tanıtıma katkı sağlayarak turistik çekicilik
yaratma gücüne sahiptir. Bu durum bölgesel gelişmişlik farklarını azaltan, mikrodan makroya kalkınmayı başlatan ve sosyo-ekonomik gelişmeye katkı sağlayan
bir resmî bizlere sunmaktadır. Ancak, daha öncede belirtildiği üzere gelecek dönemlerde de istenen verimliliğin alınabilmesi, sonuçların kalıcı olması ve giderek
sosyo-ekonomik gelişmenin artması adına koruma kullanma ilkelerine sadık kalınması önem arz etmektedir.
Sonuç olarak alternatif turizm etkinlikleri sürdürülebilir turizm yaklaşımları ile
planlanır ve yönetilirse sürdürülebilir yerel kalkınma adına olumlu çıktılar elde
edilmesini sağlayacaktır. Verimli ve sürdürülebilir yerel kalkınma aynı zamanda
ulusal kalkınmanın gerçekleştirilmesi amacına da hizmet edecektir. Alternatif turizm türleri ortaya konulan bu amaçlar için oldukça etkili argümanlar olarak dikkat çekmektedir. Sürdürülebilir yerel kalkınma ve alternatif turizm arasında birbirlerini destekleyen bir ilişki mevcuttur. Bu yıl ilki düzenlenen Datça badem çiçeği
festivali de çıktıları açısından bu ilişkiyi ortaya koyan olumlu bir örnektir.
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SELÇUKLUDAN OSMANLIYA KADININ
SOSYAL VE EKONOMİK ROLÜ
Nurullah KARTA

Giriş
X. ve XI. yüzyıllar arasında Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında,
Türk kültürünün ve medeniyetinin yerleşip yaygınlaşmasında da kadınlar etkili
olmuştur (Altındal, 1994). X. Yüzyılda Türklerin yaşadığı yerlerde kadınlar ve
erkekler birlikte hareket etmektedirler.

Türklerin yaşadığı bölgeleri gezen seyyah İbn Fazlan Türklerde kadınların
erkeklerden kaçmadığını belirterek, özellikle kadın ile erkeğin aynı ortamda bulunmasını da şaşırtıcı bulmaktadır (Şeşen, 1975). Nitekim Bacı teşkilatına üye
kadınlar erkeklerle beraber zikir ve sohbet meclislerinde bulundukları gibi, savaşçı özellikleri de bulunmaktadır. 1243’te Moğollar tarafından kuşatılan Kayseri
şehrinin savunmasını Bacı örgütüne bağlı kadınlar yapar. Bacılar, şehir savunması gibi askeri alan dışında Anadolu’ya göç eden Türkmenlerin ağırlanması ve
Anadolu’ya yerleştirilmesi faaliyetinde bulunur (Bayram, 1987). 1228 yılında
Ahi Evren ile evlenen Fatma bacı kadınların ilk bilinen lideridir (Altındal,1994).
Marco Polo İznik’te Selçuklu Sultan’ının ordusunun Beyalın Hatun tarafından yönetildiğini yazar (Carım, 1966). İbn Batuta ise Anadolu’yu gezer ve Türk kadınlarının diğer Türk - Oğuz, Bulgar- kadınları gibi serbest yasadıklarını ve sosyal yaşamın içinde yer aldıklarını gözlemler (Parmaksızoğlu, 1986). Türk toplumunda
kadının konumu ve toplumsal rolü zamanla değişir. Ancak bu değişimin neden
kaynaklandığına dair farklı görüşle ileri sürülmüştür. Türklerin İslâmiyeti kabulü
sonrasında kadının daha önceki konumuna göre olumsuz yönde bir değişimle
karşı karşıya kaldığını İslâmiyetle ilişkilendirilerek, Türklerin VII. Yüzyıldan itibaren Arap ve İslamiyet’in etkisi altına girdiğini, İslam dini ve İslam hukukunun
kadına sınırlı haklar tanıdığı için kadının toplumsal alandan çekildiğini ve aile
içinde ise bağımsızlığını yitirdiği ileri sürülür (Unat, 1982).

Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde kadının sosyal hayatın içinde yer aldığını ancak gerek İslamiyet’in etkisi gerekse Bizans ile İran’ın gelenek ve göreneklerinin Osmanlı sarayına dahil edilmesi ile kadının sosyal hayattan çekildiğini, örtünme ve haremin geleneksel bir yapıya dönüştüğü söylenebilir. Tezel, bu
konuda “Osmanlı toplum yapısı, cinslerin ayrılığı üzerine kurulmuş iki ayrı dünyadan oluşmuştu. Erkeğin dünyası kamusal, kadının dünyasıysa özeldi, mahremdi
ve ailenin içindeydi. Eve kapatılıp çarşaf giymeye mahkum edilen kadının, toplum
hayatındaki rolü önemli ölçüde sınırlanmıştı.” şeklinde ifade etmektedir (Tezel,
1983). Kadının sosyal hayattan çekilmesine ilişkin diğer bir görüşe göre ise, söz
konusu kamusal, özel ayrılığının ve bunun doğal sonucu olan kadının toplumsal
hayattan tecridinin nedeni din değildir. Bu değişimin iki önemli nedeni vardır:
Birinci neden coğrafyadır. İkinci neden ise yerleşik hayata geçilmesidir. Türklerin
kitlesel ve kurumsal biçimde yerleşik hayata geçmeleri ile İslâmiyet’i seçmeleri
hemen hemen aynı zamanlara rastlamakta, toplumsal değişiklikte hangi etkenin
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belirleyici bir rol oynadığı kolayca ayırt edilememektedir. Bununla birlikte İslâmiyetteki tesettür anlayışı kadın ve erkeklerin mekanlarının farklılaşmasında
yerleşik yaşama geçme kadar etkili olmuştur. Anadolu’ya yerleşmeyi başlatan
Selçuklular döneminden itibaren kentlerde yaşayan kadınların sosyal durumları
ve kıyafetleri farklılaşmıştır (Turan, 1990). Bizanslı kadınlar dışarıya yüzlerini
peçe ile örterek ve aile üyelerinden biri veya hizmetli eşliğinde çıkarlar (Ciggaar,
1996). Evlerinde de aile dışında erkeklerin bulunduğu odalara dahi giremezler. Bu dönemde Bizans’ın etkisinden uzakta Anadolu’da kırsal kesimde yaşayan
yerleşik hayata tam geçmemiş Türklerde ekonomik nedenlerden dolayı kadın ve
erkeğin birlikte çalışması söz konusudur (Doğramacı, 1982). Bizans kültürü ile
etkileşime girmeyen, üretime katılan ve her işi erkek ile birlikte yapan kırsal kesimde kadın; eski Türk geleneklerini yaşatır ve erkekten kaçmaz. (Turan,1969).
Anadolu’da Selçuklularda başlayan kadının kapanması ve toplumsal rolünün sınırlandırılmasına rağmen Osmanlı toplumunda kadın ekonomik hayatın içerisinde hep var olmuştur.

Osmanlı Devleti’nde Kadının Konumu

Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde kadınlar sosyal hayatın içerisinde erkeklerle birlikte daha etkin bir görüntü çizmişlerdir. Osmanlı döneminde aileyi
oluşturan en önemli unsurlardan biri kadındır (Tekin, 2010).

Osmanlı Türk kadınının imparatorluktaki hayat biçimi üzerinde bir takım görüşler ileri sürülse de bunlar daha çok toplumdaki kadın kimliğinin yanlış temellendirilmesinden dolayıdır Kadınlar Fatih zamanında yüzlerini örtmüyorlardı.
Yalnız başlarını örtüyorlar ve yüzleri açıktı (Taşkıran, 1973). Kadının ailede anne
olarak yeri her zaman ön planda ve tartışılmaz bir mevkide olmuştur. Kuruluş
döneminden itibaren Osmanlıda aile temel üretim birimi olduğu gibi geleneksel
yapı içerisinde kadın belirleyicidir (Ortaylı, 2009). Bu bağlamda daha önceden
var olan kadın örgütü Osmanlı kuruluş döneminde de etkili bir rol oynayan Bacıyan-ı Rum teşkilatı toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçasını oluşturmuştur.
Anadolu Selçukluları döneminde kurulan bu teşkilat varlığını Osmanlı devletinin ilk yıllarına kadar devam ettirmiştir. Kadınların üretimde ve sosyal hayatta
organize olmasını sağlayan bu teşkilatın, Anadolu’daki Ahilik teşkilatının kurucusu olan Ahi Evren’in eşi Fatma Bacı tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir (Koca, 1989). Türk tarihinde ilk defa Aşıkpaşazade XIII. Yüzyılda Anadolu’da
Bacıyan-ı Rum teşkilatından bahsetmektedir. Aşıkpaşazade Osmanlı Devletinin
kuruluşunda rolleri olan dört önemli unsurdan bahsederken “ bu Rum’da dört
taife vardır. Kim misafirler içinde anılır biri Gaziyan-ı Rum, biri Abdalan-ı Rum, biri
Bacıyan-ı Rum ve biri Ahiyan-ı Rum şeklinde sıralamıştır (Aşıkpaşazade, 1970;
Turan, 1992).
Türkler VIII. Yüzyıl ortalarından X. Yüzyılın başlarına kadar tecridi olarak İslamiyet’i kabul etmeleriyle bu dönemdeki Türk devletleri İslam hukukunu uygulamışlardır. Osmanlılar da da aynen devam etmiştir. İslam hukukuna göre kadının konumu yukarıda belirtiğimiz üzere kısıtlayıcı olmaktan ziyade aile içinde
daha etkin bir konuma gelmesidir. Haliyle Osmanlı toplumunda geleneksel ailenin yapısı içerisinde en önemli üye kadındır. Bu durum hanedan ailesinde kendisi
daha bariz bir şekilde göstermektedir. Osmanlıların ilk dönemlerinde kadınların

Nurullah KARTA

617

toplumsal etkinliği devam etmiştir. Bu döneminde sultanların eşleri toplumdan
kopuk olarak saraylara çekilerek yaşamamışlardır. Tam tersine sultanlar gibi
sosyo-politik hayatın içerisindedirler. Oldukça hür bir davranış içerisinde bulunmaları Orhan Bey’in eşi Nilüfer Hatun’un Kuzey Afrikalı gezgin İbn-i Battuta’ya
ikram ve iltifatlar göstermesinden anlaşılmaktadır (Taşkıran, 1973). Ayrıca, Nilüfer Hatun Bursa’da bir tekke, mescit ve Bursa’dan geçen bir çay üzerine bir
köprü yaptırmıştır. Sultan I. Murad’ın kızı Melek Hatun veya Selçuk Hatun ilk dönem Osmanlı siyasetinde yer almaktadır. Sonraki dönemlere bakıldığında Kanuni dönemi ve sonrası Hurrem Sultan veya Mihrimah sultan ve Esma sultanlar gibi
padişahların hanım ve kızlarının devlet içerisindeki etkileri tartışılmaz derecede
güçlüdür Hatta kadınların Osmanlı sarayında nüfuz mücadeleleri bilinmektedir
(Gündüz, 2012). Burada şuna işaret etmek gerekir. Osmanlı Devleti güçlü bir imparatorluk haline gelirken, kırsal kesimde pek fazla bir değişme olmasa da şehirde ve özellikle saray hayatında kadının sosyal bakımdan eşlerin gerisinde kaldığı
söylenebilir. Selçuklu döneminde kadın, İslamiyet’in benimsenmesiyle birlikte
sosyal yaşantısını tümüyle yitirmemiş Türk geleneklerini korumaya çaba göstermiş iken, Osmanlı’da kadının sosyal yaşamına gitgide kısıtlanmasının nedenleri arasında Osmanlı İmparatorluğunun genişlemesi, İran ve Bizans etkilerinin
artması ve eski Türk geleneklerinin unutulmaya başlaması, yerleşilen coğrafyanın etrafındaki kültürel kuşatma ve saraya giren yabancı unsurlar beraberinde
farklılaşmayı getirir. Bu farklılaşma sonucu olarak II. Murad zamanında, Osmanlı
hükümdarlarının haremi olur. Kanuni dönemi ile birlikte de kadın tam anlamı ile
“mahrem bir nesne” olarak görülür (Ülkütaşır, 1967). Özellikle Fatih döneminde
kadınlar daha çok evlerine kapanmış, sokağa çıkmaları gerektiğinde ise peçe takmışlar, örtünmüşlerdir. Köylerde ve kasabalarda yaşayan kadınlar tarlada çalışıp,
ev endüstrisinde ve ekonomisinde önemli rol üstlenirken, kentli kadının uğraşı
evi ile evlerinin bulunduğu sokakla sınırlı kalmıştır. Kentli kadının girdiği bir toplumsal olumsuzluk kadınların yaşamını sınırlayan fermanların yayınlanmasıyla,
hükümet politikasına dönüşmüştür. Fermanlar kadınların kıyafetine, sokakta
görünmeleri ve erkeklerle olan ilişkilerine müdahalede bulunmuştur (Kantar,
2007). Kadının mahrem bir nesne olarak görülmesi giderek daha da tutucu bir
yaklaşıma dönüşür. Osmanlı Devleti’nde yaşayan Hıristiyan ve Yahudi kadınları
bile etkiler. Birçok yerde Müslüman kadınlar gibi giyinen gayrimüslim kadınlar,
tesettürü kabul eder. Yüzü peçe ile kapatma yöreden yöreye farklılık gösterir. Ermeni kadınlar Müslüman kadınlar gibi yüzlerini örterken Rumeli ve İstanbul’da
yaşayan kadınlar yüzlerinin bir bölümünü açık bırakır (Faroqhi, 1998).

Türk kadınının yerleşik hayata geçmesiyle birlikte sosyal haklarında daralmaya yol açtığı, kamusal ve özel ayrılığının ve bunun doğal sonucu olan kadının
toplumsal hayattan tecridinin nedeni din olarak gösterilmesi doğru bir yaklaşım
değildir. Nitekim İslâm’ın kadınların haklarının tanınmasında engel olmadığı,
aksine Kuran’ın yanlış tefsir edilmesinden kaynaklandığını, İslamiyet kadını eve
kapatan onu dışlayan bir din değildir. Tam tersine kadına medeniyetin anası ve
temeli ve çocuğa ilk terbiyeyi veren insan olarak değerlendirmektedir. Yukarıda
da sözünü ettiğimiz üzere Türkler de İslam sonrası kadının konumundaki değişikliğin iki önemli nedeni vardır. Birinci neden yaşanılmaya başlanan coğrafyanın özelliğidir. İkinci neden ise yerleşik hayata geçilmesidir. Osmanlı toplumsal
yaşamında, kadın-erkek ilişkilerinde dinsel farklılıklar belirleyici bir öneme sa-

618

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar 2

hip değildir. Hristiyan köylü gelinle Müslüman köylü gelinin hayatı ve doğdukları çevre birbirinden çok az farklıdır. Aynı coğrafyada birlikte yaşayan Ermeni
ve Türk aileleri dışında Rum-Ortodoks, Musevi ailelerde benzerlikler vardır. Bu
konuda Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki halkın, hangi inançtan
olurlarsa olsunlar “millet” sistemi içinde ortak bir hayat tarzını paylaştığını dile
getirmektedir (Ortaylı, 2009).

XVI. Yüzyılda Osmanlı Kadını

Kadınların çalışma hayatına dair, XVI. yüzyılda kadınlara yönelik fermanlar
yayınlamasında. Kanuni döneminde, çamaşırcı kadınların, başlangıç da dükkan
tutmalarına izin verilmiş ise de, bazı kadınların bu dükkanlarda çamaşırcı güzel
kadınlarla erkeklerin toplum tarafından benimsenmeyen münasebetleri olması
nedeniyle kadınların çamaşırcı dükkanı işletmeleri yasaklanmıştır (Tulum, 2006).
Genelde kadınlara yönelik çıkarılan fermanlar ya kadınların kıyafeti, ya kadınların
sokağa çıkması ya da erkeklerle olan ilişkilerini düzenlemeye yöneliktir. Öte yandan
XVI. Yüzyıldan itibaren Batılı tüccarların ilgi alanına giren İstanbul’da çok sayıda
gayrimüslim kadın vardır. Batılı tüccar ve yabancı devlet görevlilerinin İstanbul’da
yaşaması sonucu sözü edilen kişilerin eş ve aileleri İstanbul’a Batı modasını getiriler. Batı’dan gelen modadan etkilenen Osmanlı kadınlarının bu modayı takip etmemeleri için fermanlar çıkarılmıştır. Sultan III. Osman döneminde kalın siyah peçe
kullanmayan kadının sokağa çıkması yasaklanır. Saray kadınları dışındaki kadınların sandala binmesine izin verilmez. Toplumsal alanda kadın ve erkek birlikteliğinin hoş karşılanmadığı Osmanlı Devleti’nde kadınların mesire yerlerine gitmeleri
ve kaymakçı dükkanlarına girmeleri de yasaklanır (Refik, 1987). Ayrıca kadınların
Osmanlı toplumsal yapı içinde evlilik ilişkileri ve buradan doğan sorunlar ile mülk
edinme ve miras gibi durumlara bakıldığında mahkemeye intikal eden Şer’iyye Sicilleri veya Kadı Sicilleri olarak adlandırılan tutanaklar Osmanlı Devleti’nde halkın
mahkemede hak arama yöntemlerini gösteren idarî ve beledî fonksiyonlar da yüklenmiş Şer’iyye mahkemelerince tutulmuş kayıtlardır. Bu kayıtların Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal ve ekonomik tarihini aydınlatılmasında önemli katkı sağladığı
gibi, bölgenin günlük hayatını, kişiler arası ilişkileri, kişilerin devletle olan münasebetlerini yansıtmaktadır. Kuruluş yılından itibaren şer’î kaza usulünü benimseyen
Osmanlı Devleti’nde kadıların adli-beledi görev ve yetkileri arasında; veli veya vasisi olmayan küçükleri evlendirme; yetimlerin ve gaiplerin mallarını muhafaza; vasi
ve vekilleri tayin yahut azl; vakıfları ve muhasebelerini kontrol; evlenme akdini icrâ;
vasiyetleri tenfiz vb. yer almaktadır (Akgündüz, 2002).
Osmanlı toplumunda evlilik ve boşanma konusunda sadece istisnai durumlarda kadıya müracaat edilirdi. İddet süresi biten, kocası kendisini boşayan, ikinci evliliğini gerçekleştiren kadınlar Kadı’ya evlendiklerini tescil ettirmek zorundaydılar. Bunun yanı sıra bazı şehirlerde kadınlar kocalarının kendilerini haksız
yere dövmemeleri hususunda Kadı’nın huzurunda karar aldırtıyorlardı (Selçuk,
2013). Osmanlılarda sultanlara kötü muamele, saygısızlık etmek, uygunsuz yaşamak gibi nedenlerle bir sultan herhangi bir zevceye göre kolayca koca boşama
talebinde bulunur ve boşanırdı (buna ismet hakkı denir). Osmanlı tarihinde en
çarpıcı diyebileceğimiz örnek Sadrazam Lütfi Paşa ile Kanunî`nin kız kardeşi olan
zevcesi sultan arasındaki boşanma davasıdır . Kadınların kocaları tarafından dövülmesi mahkemeler tarafından hoş karşılanmaz ve dövme fiili devamlılık kaza-
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nırsa boşanmaya hükmedilir veya koca kefil gösterip “tekerrür etmeyeceğine”
dair teminat verirdi . 1604 tarihli (20 CA 1013) Bursa şer`iyye mahkemesi karısını eve kapatıp aç bırakanı cezalandırıyor. 10 Ramazan 1261/1844 tarihinde bir
Bursa mahkemesi zevcesini bigayri hak darb ve şetm etmekle (yani koca karısını
haksız yere dövüp sövmüş) marûf kocaya tazir cezası uyguluyor (Selçuk, 2013).
Özellikle devlet memurlarının bu gibi fiili hoş karşılanmazdı ve ilgili kurumlarda
mutlaka taziye edilebilirlerdi (cezalandırırlardı) nitekim devletin en yüksek karar ve yargı organı olan Meclis-i Vala-ı Ahkam-ı Adliyye`de bir karar; “Alaaddin
Paşazade Celal Bey`in zevcesi hakkında fena muamelesi sabit olduğundan” cezalandırılmasına hükmolundu (Bilka, 2018).
Bu hadiselerin dışında evlilik tescili pek nadir olarak belgelere yansımıştır.
Aynı şekilde eşler arasında özel hayatı ilgilendiren konularla ilgili çok az belge
bulunmaktadır. Özellikle dayak konusu, yaralama ve ölüm gibi sonuçlar doğurduğu zaman mahkemeye intikal ediyordu. Bunun yanı sıra dayak yiyen kadınlar
ancak boşanma durumu söz konusu olduğu zaman mahkemeye müracaat ederek
bu durumu tescil ettirmişlerdir. Dolayısıyla kayıtlarda rastladığımız dayak vakaları Osmanlı toplumunda kadına uygulanan şiddetin tamamını içermemektedir.
Zira işlediği suç karşılığında dayak yiyen kadınların şiddete maruz kaldığı düşünülmemektedir (Selçuk, 2013).

Eşlerin görev ve sorumluluklarını kötüye kullanmaları durumunda kuşkusuz
aile bütünlüğünü sarsan olaylar da meydana gelmişti. Bazı erkeklerin eşlerini
nafakalarını temin etmemelerinin dışında, onları haksız yere dövmek, hakaret
etmek ve eve hapsetmek gibi nahoş tutum ve davranışlarına mahkeme kayıtlarında rastlanmaktadır. 18. Yüzyılda Eyüp`te içtimaî hayata örnek olmak üzere
kadı sicillerinin 185 ve 188 numaralı defterlerinde muhtelif şekilleriyle boşanma kayıtlarına rastlanmaktadır. Bunlar içinde dikkat çekeni eşine kötü muamele
eden kocaya mahkemede şartlı talak yaptırılmasıdır. 7 Recep 1162 tarihli kayıttan anlaşıldığına göre Fatma bt. Abdullah mahkemede kocasının gece gündüz
içki içerek kendisini rencide etmesinden şikâyet etmekte bunun üzerine kocası
“eğer bundan sonra içki içersem eşim Fatma benden boş olsun” diye şartlı talakta bulunmaktadır. Şartlı talakla boşanmanın sebeplerinden birisi hiç şüphesiz
Osmanlı hukukunda Hanefî mezhebine uygun olarak mahkeme kararıyla boşanmaların sınırlı olmasıdır. Mesela Hanefî mezhebinde eşin kötü muamele etmesi
durumunda kadının mahkeme kararıyla boşanması mümkün değildir. Halbuki
aynı sebepler Malikî ve Hanbelî mezheplerinde bir boşanma sebebidir. Bu duruma bir çare olmak üzere Osmanlı kadıları kocayı örnekte görüldüğü gibi bir şartlı
talaka zorlamakta, yine kötü muamelenin gerçekleşmesi durumunda başkaca bir
işleme gerek kalmaksızın kadının bu evliliği sona ermiş olmaktadır (Bilka, 2018).
Hanefilere göre kocası tarafından dövülen kadın kocasıyla boşanmak için kadıya
müracaat etme hakkına sahip değildir. Ancak kocasının kendisini dövmemesi için
müracaat etme hakkı vardır. Hanefi mezhebince kadına boşanma hakkının verilmemesinin meydana getirdiği boşluk, muhâla’a yolu kullanılarak doldurulmaya
çalışılmıştır. Aralarında şiddetli geçimsizlik ve kavga olduğu halde; kocanın kötü
niyetle veya sair sebeplerle karısını boşamadığı veya muhâla’aya da yanaşmadığı
zamanlarda kadınlar, mezhebin bu görüşü nedeniyle çaresiz kalıyorlardı. Bu durumda Kadı’ların, bu tür kocaların davranışlarına karşı şöyle bir tedbir getirdikleri görülmektedir (Selçuk, 2013). Karısına fena muamele eden kocaya kadı şartlı
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talak teklif etmektedir. Böylece koca bu şarta uymadığı takdirde, karısı kendisinden boşanabilmektedir. Örneğin, kocası karısına, “babanın evine gidersen benden
boş ol”, “Bu işi yaparsam veya içki içersem benden boş ol”, gibi sözler söylemişse
ortada şarta bağlı bir boşanma mevcuttur. Şarta bağlı boşanma, hüküm ve neticelerini şartın tahakkuku anında meydana gelir (Selçuk, 2013).

Kadınlara ait dava örneklerine bakıldığında, onların kendi haklarını korumaya ve gerektiğinde de hak aramaya yetecek kadar bir hukuk bilgisine sahip
oldukları intibaını edinmek mümkündür (Selçuk, 2013). Evli bulundukları süre
içerisinde kadının nafakası kocasına aittir. Erkek nafakayı malî gücü nispetinde
ödemekle yükümlüdür. Evliliğin sona ermesinden sonra da erkek, kadının iddet
müddeti süresince onun nafakasını temin ederdi .Daha öncede vurguladığımız
gibi Osmanlı aile yapısı içerisinde en önemli üye kadındır. Hâtta öyle ki XIV. yüzyıl sonunda Türkiye`den geçen bir Alman Protestan papazı hatıratında “Türkler
dünyaya, karıları da onlara hükmeder boşanma pek görülmüyor” ifadelerini kullanmıştır (Bilka,2018). Osmanlı kadını eğitim alanında saray dışında çok etkin
değildir. Dini öğretimde kız-erkek ayrımı yoktur. 9-10 yaşına kadar çocukların
devam edebildiği sıbyan okulları kız çocuklarının alındığı tek eğitim kurumudur.
Bunların dışında varlıklı ailelerin kız çocukları özel hocalarla evde eğitim görme
olanağına sahiptiler. Köydeki kadının durumu ise biraz daha farklıdır. Kadın, erkek gibi tarlada çalışır, evini yönetir, çocuklarına bakar ve halı, kumaş dokurdu.
Bütün bu görevlerine karşın kadın erkeğe nazaran kimi haklardan mahrumdu.
Osmanlı’da kadının statüsü Tanzimat döneminde tartışılmaya başlanmıştır. Giderek kadınların eğitilmesine daha fazla bie eğilim gösterilmiş ise de sadece büyük kentlerle sınırlı kalmıştır (Tekin, 2010). Bu kısıtlamalara rağmen Osmanlı’da
çok sayıda yazar, şair ve hattat olan tanınmış Osmanlı kadınının bıraktığı eserler
olmuştur. Bunun yanında ticaretle uğraşan kadınların olduğu da bilinmektedir
(Kantar, 2007). Osmanlı Devleti’nde kadınların (şehirli), toplumsal aktivitelerde
bulunması hoş karşılanmaz ve hatta kimi zaman yasaklamaya yönelik fermanlar
çıkarılsa da ekonomik yaşama katılmalarına karşı çıkılmamıştır. Osmanlı da kadın mal ve mülk sahibi olabilir, ekonomik yaşama katılabilir ve ticari faaliyetlerde
bulunabilir. Osmanlı Devleti’nde mülk sahibi olan kadın sayısı az değildir, ancak
mülkünü işleten kadın azdır. Mülk sahibi olan kadın, mülkünü işletebilir, mülkünü istediği kişiye hatta gayrimüslime bile satabilir. Kadının izni olmadan kocası,
oğlu ya da babası kadının malını satamaz, kiralayamaz ve kullanamaz. Kadının
mülkü isteği dışında satılırsa bu satış iptal edilir (Jennings, 1975; Tulum, 2006).
Osmanlı Devleti’nde kadınlar ticari faaliyetlerde bulunarak tüccarlık yapabilir.
Yukarıda da değindiğimiz üzere, Kanuni döneminde kadınlar çamaşırhane işletip köle ticareti yaparlar. Kadınlar borç para alıp, borç para verebilir (Faroqhi,
1998) hatta eşleri ile ortak ticari faaliyetleri için eşlerine kefil bile olabilir (Abacı, 2001). Kadınların memuriyette görev almaları ancak son dönemde mümkün
olabilmişse de Osmanlı kadınının asırlardan beri vakıf kurucusu ve mütevellisi
olması, herhangi bir itiraza uğramamıştı. Padişah ya da üst düzey bürokrat eş ya
da kızları haricinde Anadolu’nun küçük bir şehrinde de kadın vakıf yöneticilerine rastlanması dikkate değer bir durumdur (Özger, 2012). Osmanlı kadınlarının
toplumsal konumlarına dair ilk değişim XVII. Yüzyılda kadınların içinde bulundukları yaşam alanlarını değiştirme ve genişletme girişimleriyle başladı. XVIII.
Yüzyıla gelindiğinde bu değişim ivmesi hızlandı ve nihayet Tanzimat ve sonrasın-
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da daha belirgin hale geldi. Artık kadınlar ev içerisinde anne ve eş olma yanında,
kendilerinin ifade edebilecek yeni toplumsal roller üstlenmeye başladılar. Ancak
kadınların toplumsal rollerde başlayan bu değişim Osmanlı kadın erkek-kadın
ilişkilerini fazla etkilediği söylenemez.

Kadınların toplumsal rollerinin değişiminde kadın örgütlerinin de önemli
ölçüde tesiri olduğu gerçeği de göz ardı edilemez. Kadınların kurmuş oldukları
cemiyet, dernek ve konferans, seminer vb. faaliyetlerin kadınların eğitilmesine
ve kendilerini savunmaya yönelik düşüncelerini dile getirmelerinde önemli bir
katkı sağlamıştır. Bütün bu gelişmeler karşısında, bizdekiyle hemen hemen aynı
dönemde başlayan kadınların hak talepleri Batıda da Sanayi Devrimi ile birlikte
emek arz eden bireyler olarak yeni bir kimlik kazanır. Kadın, ‘ucuz emek’ olarak kabul gördüğünden sermayenin tekstil ve dokuma gibi iş kollarında istihdam
edilir, diğer bir yandan emeklerinin karşılığını alamadığı için sendikalarla mücadele eder duruma gelirler. Kadın emeğinin geçtiği bu tarihsel süreçte kadının
kazandığı toplumsal konum, işçi sınıfı içerisinde ayrı bir toplumsal bilinç ve örgütlenmeyi beraberinde getirir (Tekeli, 1982). 19. yüzyılda batılılaşma hareketlerinin hız kazandığı dönemde, modernleşme çabaları genel hatlarıyla Anayasal
bir hükümetin oluşması düşünülürken kadınların eğitilmesi de gündeme gelmiştir. Kadının eğitimi ve kamusal hayata dönmemesi, dönemin aydınları tarafından
batı medeniyetiyle batı medeniyetiyle bütünleşmenin göstergesi ve imparatorluğun kültürel problemlerini çizmenin aracısı olarak kabul edilmiştir.

Tanzimat ve Sonrası Kadının Konumu

1839’da Gülhane Hatt-ı Hümayun’un ilanıyla, kadınla ilgili ilk adım atılmış
ve bireyi güvence altına alan ve birey toplum ilişkisini düzenlemeyi esas aldığı
gibi, devlet yönetimi hukuki temeller üzerine oturtulmaya çalışılmıştır (Tulum,
2006). 1856 da yayınlanan Islahat Fermanıyla da hiç kimsenin cinsiyetinden dolayı ikincil duruma düşemeyeceği ifade edilmiş ve bu dönemde özellikle kadınlar
için miras ve evlilik konularında yeni düzenlemeler yapılmıştır (Kantar, 2007).
Tanzimat Döneminde1842 yılında ilk kez kadınlara, Tıp Fakültesi bünyesinde
hemşirelik eğitimi verilmeye başlanmıştır. Kadınlar 1858 yılından itibaren kız
ortaokullarında, 1869 yılından itibaren ise sanayi mekteplerinde okumaya başlamışlardır. Okulların kuruluş amaçları içinde “kadın eşitliği, kadın özgürlüğü ve
kadın hakları” gibi kavramlarında etkisi olmuştur. Osmanlı yaşam tarzı içinde,
başlangıçta olumsuzlaşan kadın sorunu, değişim eşiğindeki sosyo - ekonomik yapının da gerektirdiği biçimde değişim göstermiştir. Ayrıca kadın dergisi ve gazeteleri de kadın eşitliği konusunda etkili yayın organları olarak Osmanlı kadınının
değişiminde etkili olmuştur. Batı ile sıkı ilişkiler içinde Osmanlı toplumu giderek
yeni bir yaşam tarzında kozmopolit toplum yapısı da rol oynamıştır. Aydın ve
iyi eğitim görme olanaklarından yararlanabilen seçkin aile kızları arasında, batılı
özgür ve eşit kadın gibi davranmak ve yaşamak düşüncesi doğmaya başlamıştır.
Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde kadının toplumsal konumunun değişmesi, Türk kadınının önce çalışma yaşamında daha sonra da vatan savunmasında yerini alarak kadın hareketinin ekonomik ve siyasal yaşamla bütünleşmesi
sürecini başlatmıştır (Kantar, 2007). Kadının hakları konusunda en büyük adımlar Cumhuriyet Döneminde atılmış olsa da, bunun öncesinde de ciddi mücadeleler verilmiştir. İslamiyet öncesi Türk toplumlarında hakan ile hatunun eşitliği söz
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konudur. Ama İslamiyet’ten sonra ortaçağ Avrupa’sında ki Salien Yasası benzeri
bir uygulamayı yürürlüğe koymuştur. Bu uygulamaya göre taşınmaz mallarda
kadınların miras hakkı yoktur. Böylece kadınların siyasal hakları, devletin özel
mülkiyetinin olmasıyla erkekler tarafından ellerinden alınmıştır. Bu durum genel itibariyle 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar süregelmiştir (Akademikperspektif, 2018). Osmanlıların Batı ile ilişkilerinin başlamasından itibaren Osmanlıda
kadın hareketleri etkilenmiştir. Batıda kadın hareketinin çıkış noktası özgürlük
ve eşitlik hareketidir. Kadın hareketi, kadınların kendilerine yüklenen rollere ve
yaşam tarzına karşı bir başkaldırı olarak ortaya çıkmıştır. Hareket, toplumun
özgürleşmeye başladığı, geleneksel yaşam biçiminden koptuğu, siyasal ekonomik dönüşümlerin yaşandığı 18. yüzyıl sonları ve 19. yüzyıl boyunca ideolojisini belirlemiş, feminizm kavramıyla kendini ifade etmiştir (Gökçimen, 2008). Bu
hareketlerin en temel talebi kadının erkek egemen kamusal yaşam alanında yer
almak istemesiydi. Kadının siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşam alanlarında yer almasını sağlamak üzere gelişen kadın hareketleri Batı’da üç aşamadan
geçerek günümüze gelmiştir. Özetle kadın hareketleri birinci aşamada ekonomik
hayatta var olmayı, ikinci aşamada sosyal hayatta söz sahibi olmayı ve üçüncü
aşamada ise her alanda erkeğin düzeyine çıkmayı amaçlamıştır.
Bu açıdan Osmanlıda kadın hareketlerini birkaç döneme ayırarak değerlendirmek gerekir. 1700’lü yıllardan I. Meşrutiyetin ilan edilmesine kadar devam
eden dönemi kapsar. Bu dönemi kadınların toplumsal hayata, özellikle de ekonomik hayata katılım süreci olarak tanımlamak mümkündür. Osmanlı’da kadınların
külliyelerin, medreselerin ve camilerin yapımında önemli bir katkısının olduğu
yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra başta İngiliz olmak üzere Batı teknoloji ve sermayesinin Osmanlıya akmaya başlamasıyla birlikte kadınlar kent merkezlerinde gelişen ekonomik hayat içinde yer
almaya başlamışlardı. Özellikle tekstil alanındaki üretim büyük ölçüde kadın
emeğine bağlı olarak gelişmekteydi. Kadın hareketinin kökleşme dönemi olarak
nitelendirilebilecek bu dönemde kadınların henüz politik bir kimlik kazanmadığı sadece yeni gelişen kamusal alanda ekonomik hayata katılmak istediği söylenebilir. Bununla birlikte gelişmekte olan Osmanlı sanayisinin ihtiyaç hissettiği
alanlarda gelişen eğitim kurumlarında da kadınların eğitim alma imkânına kavuştuğu, dolayısıyla “kültürlü” kadın kuşağının özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yükseldiğini söylemek mümkündür (Kadının toplumdaki yeri,
2018). Örneğin; Fatma Aliye kendini çok iyi yetiştirmiş ve iyi derecede Fransızca
bilmesi 19. Yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı toplumunda kadının konumunu en
iyi şekilde temsil etmiştir.
Osmanlı Devleti, 1830’da karşılaştığı olumsuzlukları gidermek üzere yeniden
istikrar sahibi olmak için bazı reformist yasalarla beraber Tanzimat Dönemi başlatmıştır. Tanzimat Dönemiyle birlikte kadın hakları açısından umut verici olaylar
yaşanmıştır. İlk olarak 1844 yılına kadar sayımlarda sayılmayan kadınlar, sayılmaya başlanmıştır. Bu gelişmenin nedeni ise şöyledir: O dönemde erkeklerin üretici, kadınların tüketici olduğu inancı mevcuttur. Kadınların tüketimdeki paylarının hesaplanabilmesi için sayılmaları gerekmiştir. Yapılan sayımlar sonucunda
ortaya çıkan neticeye göre tüketimde büyük orana sahip olan kadınlar bir nebze
de olsa üretici hale getirilmek istenmiştir. Öte yandan Osmanlı Devleti 1856 Paris
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Antlaşması ile Avrupa Devletler Topluluğu’nun kabul ettiği usullere uyarak, esir
ticaretini yasaklayarak köleciliğin kaldırılmasını kabul etmiştir (Kurnaz, 1990).
Ortaylı; bu konuda Sultan Abdülmecid’in 1846’da yayınlandığı fermanıyla kölelik
ve köle ticaretinin kaldırıldığını belirtmektedir (Ortaylı, 2009). Kölecilik kaldırılmasına rağmen köle ve cariyeliğin 1913 tarihine kadar gizlide olsa devam ettiği
anlaşılmaktadır. 1858’de çıkarılan Arazi Kanunu ile kız ve erkek çocuklara eşit
miras hakkı tanınmıştır. Bundan ayrı olarak kızlar için rüştiyeler, ebe ve öğretmen okulları açılmış, sonucunda eğitim seviyesi yükselmiş Türk kadını çalışma
hayatına atılabilmiştir. Bunlar yaşanırken düşünce dünyasında da kadın sesleri
duyulmaya başlanmıştır. Kadının mevcut durumu ve sahip olması gereken haklar
tartışılmaya ve kadın hakları konusunda yayınlar çıkarılmaya başlanmıştır (Akademikperspektif, 2018). 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren yoğun bir şekilde
Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanırken Osmanlı’nın hukuk ve eğitim alanındaki
yaptığı dönüşümler kadının ev mekanının dışına çıkmasını sağlamış, siyasallaşmasını ve örgütlenmesini de teşvik etmiştir (Caha, 1996). 1876 yılında ise ilk
anayasa olan Kanun-i Esasi’nin kabul edilerek kız ve erkekler için ilköğretimin
zorunlu hale getirilmesi, Osmanlı’da eğitim alanında çok önemli bir adımdır. Çocukların okumalarının süreklilik kazandırılması için okula gelmelerinde veliler,
öğretmenler, muhtar ve ihtiyar heyeti sorumlu tutulararak, okula gelmeyenlere ceza uygulanması öngörülmüştür Bilim, 2002). Ayrıca, II. Abdülhamit’in en
önemli reformu kadın konusunda göze çarpmaktadır.. Abdülhamit tarafından
açılan Muallime Mekteplerinde yetişen kadınlar öğretmen olarak Osmanlı kadınını eğitmek üzere taşraya gönderiliyordu. II. Meşrutiyete kadar devam eden
bu süreçte İstanbul, İzmir, Bursa, Selanik gibi gelişmiş kentlerde önemli sayıda
eğitimli kadın ordusu ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu kadın ordusu içinde kalem
oynatabilen, yazı yazabilen, resim yapan, şiir yazan, Batı dillerinden çeviriler
yapabilen çok sayıda kadın yetişmiştir. Fatma Aliye, Emine Semiye, Halide Edip,
Nezihe Muhittin, Nigâr Hanım, Gülizar Hanım, Gülnar Hanım gibi çok sayıda Osmanlı kadını eser verebilecek duruma gelmişti. II. Meşrutiyetin özgürlükçü ortamından en fazla yararlanan, hatta II. Meşrutiyeti en fazla coşkuyla karşılayanlar
İstanbul’daki kadınlar olmuştu (Kadının toplumdaki yeri, 2018).

1897 yılında kadınlar ücretli işçi ve 1913 yılında ise ilk kez Devlet memuru
olarak çalışmaya başlamıştır (Gökçimen, 2008). 1908 yılında II. Abdülhamid Kanun-i Esasi’yi yeniden yürürlüğe sokunca II. Meşrutiyet dönemi başlamıştır (Akşin,
1997). 25 Eylül 1913’te ilk öğretim kararnamesiyle kız rüştiyeleri 6 senelik kız ilkokulları haline getirilmiş ve ilçe merkezlerine kadar bu okullar yaygınlaştırılmıştır.
Bazı il merkezlerinde de 5 yıllık kız öğretmen okulları kararnameye dayanılarak faaliyete geçmiştir. 1913-1914’te kızlar için ilk lise İstanbul İnas (Kız) Sultanisi adıyla
İstanbul’da açılmış, 1915 yılında İstanbul Üniversitesi’nde (Darülfünun) hanımlar
için haftada 4 gün olmak üzere muntazam konferanslar verilmeye başlanmıştır.
Aynı yıl İnas Darülfünunu adı altında kızlar için bir yüksek öğretim kurumu kurulmuştur. Yeni bir eğitim anlayışı sonunda darülfünunun ilk öğrencileri kız liseleri
ve kız muallim mektebi mezunlarıdır (Kurnaz, 1990). Kadın hakları mücadelesine
gelince daha çok yardım dernekleri ile dernekçilik şeklinde olsa da birçok başarı
elde edilmiştir. Öyle ki kadın hakları savunucuları, yönetimi ‘’Aile Kanunu Kararnamesi’ni çıkarmak zorunda bırakmıştır (akademikperspektif, 2018). Ayrıca Balkan
Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı zamanlarında erkeklerin savaşa gitmesi sonu-
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cunda, kadınlar devlet daireleri dahil çalışma hayatında yer almışlardır. Eğitim
ve kültür seviyelerinin yükselmesiyle sesi duyulan Türk Kadını zamanla siyasi
alanda da kendini göstermeyi ve söz sahibi olmayı istemiştir.

Her ne kadar kadının haklarının gelişmesinde sivil kadın savunucuları etkin
rol oynamışsa da bu haklar için yapılan hareketler Batının tersine devlet tarafından da oluşturulmuştur. II. Abdülhamid kadının eğitimi konusuna çok itina
göstermiştir (Kurt, 2012). Bu gelişme ve değişimin gerçekleşmesinde Meşrutiyetin ilanıyla birlikte kadınlar İkdam, Tanin, Servet-i Fünun, Sabah, Millet gibi
İstanbul’da çıkan gazetelerde de yazılar yazarak hak taleplerini ifade etmişlerdir. Ayrıca kadınların hak taleplerinin gerçekleşmesinde önemli etkisi bulunan
öğretmenlerdir. Kadınlar açısından ilk kamusal meslek niteliğindedir. Dârülmuallimât’ın 1870-1873 yılındaki ilk mezunlarından inas rüştiyelerine atanan kadınlar, sıbyan mekteplerindeki kadın hafızlardan ya da nakış hocalığı yapan kadınlardan sonra ilk kadın öğretmenlerdir. Kadın öğretmen, gerek Osmanlı İmparatorluğu’nda gerekse Cumhuriyet’te “medeniyete geçiş projeleri” kapsamındaki
kilit figürlerden biri olarak görülmüştür. Emine Seniye, Nezihe Muhittin, Şükufe
Nihal gibi kadın öğretmenler II. Meşrutiyet ve sonrası kadın hareketinin öncüleri arasındaydı. Dârülmuallimât, sıbyan ve rüştiye mekteplerinden başka bunlara denk olan kız meslek okullarına da öğretmen yetiştirmiştir. Burs almadan
okuyan öğrencilerin öğretmenlik yapıp yapmamakta serbest olmaları nedeniyle,
aynı zamanda aydın kadınların sayıca çoğalmasına da katkı sağlamıştır. Devletin
ilk kadın memurları bu okulun mezunlarıdır. Dârülmuallimât’ın açılmasıyla ülkede kadın öğretmen sayısı artmış, buna paralel olarak rüştiyelerdeki kız öğrenci sayısında da artış olmuştur. 1925-1926 yılları arasında Adana, Edirne, İzmir,
İstanbul, Ordu, Hüdavendigar, Diyarbakır, Sivas ve Konya’da olmak üzere 9 Dârülmuallimât’ta toplam 1994 öğrenci bulunmaktaydı. Türkiye Cumhuriyeti’nde
1923- 1924’te görev yapan 1081 kadın öğretmenin büyük çoğunluğu Meşrutiyet
döneminde Dârülmuallimât tarafından yetiştirilen öğretmenlerdir. Bunlar, Cumhuriyet’in eğitim ordusunda görev almış, yeni neslin yetişmesi için büyük gayret
göstermişlerdir (Gökçimen, 2008). Türkiye’de kadının toplumsal hayata ve siyasete dâhil olma çabalarının tarihi Osmanlı Devleti son dönemine dek uzanmaktadır. Tanzimat Dönemi (1839-1876), kadın haklarının geliştirilmesi konusunda
köklü adımların atıldığı dönem olarak nitelenebilir. Özellikle II. Meşrutiyet sonrasında “kadının yeri özel alandır” anlayışının kırılmaya başlandığı görülmektedir.
Kadınlar bu dönemde Anayasa’nın daha demokratik bir şekle sokulması çalışmalarına ilgi göstermişler, siyasi hayattaki nüfuzlarını arttırma yönünde girişimlerde bulunmuşlardır. Kadınların bu girişimleri devletin Balkan Savaşları ve I.
Dünya Savaşı gibi bir süreci yaşamasından dolayı ikinci plana atıldığı görülse de
Osmanlının son döneminde önemli bir sivil toplum hareketi oluşturan kadınlar
cumhuriyetin ilan edildiği yıllara gelindiğinde Türkiye’deki en aktivist grupların
başında yer almaktaydılar. Hatta cumhuriyetin ilanının hemen akabinde cumhuriyet Halk Fırkası ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasından daha önce Kadınlar
Halk Fırkası adında bir siyasal parti kurarak siyasal hak elde etme yönündeki
isteklerini siyasal alana taşıyarak ortaya koydular (Gökçimen, 2008). 1923 yılında gerçekleşen rejim değişikliği ve tek partili dönem siyaseti kadınları, siyasi
talepleri konusunda ümitlendirmiştir. Siyasette eşit temsil arayışları içerisinde
1923 yılında “İntihâb-ı Mebusan Kanunu” görüşmelerinde kadına seçme hakkı-
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nın verilmesi konusu tartışılmış fakat netice alınamamıştır. 16 Haziran 1923 tarihinde ise, Nezihe Muhittin (1889-1958) başkanlığında “Kadınlar Halk Fırkası”
kurulmuştur (Muhittin, 1931).

Siyasete ve parti kurmalarına ya da bu tarz bir faaliyete izin verilmemesi nedeniyle, kadın hareketinin kadınların sosyal hayatta ve siyasetteki haklarını genişletmeye yönelik çabası sonuçsuz kalmıştır. Ancak yeni kurulan devletin kendini halka kabul ettirme yönünde ki politikaları yüzünden kadın hakları hareketleri 1930 ların ortalarından 1980 li yıllara kadar pekte olumlu gelişme göstediği
söylenemez. 4 Ekim 1926’da İsviçre Medeni Kanunu’nu örnek alan Türk Medeni
Kanunu yürürlüğe girmiştir. Yeni Türk Medeni Kanunu evliliğin genel hükümleri kısmında kadın-erkek eşitliğini ön plana alarak önemli yenilikler getirmiştir
(Oğuzman, 2003). Söz konusu kanunda yer alan ailede kadın-erkek eşitliği sağlaması bakımından önemli sayılabilecek düzenlemelere yer verilmiştir. Evlilikte resmi nikah zorunluluğu, tek eşle evlilik esası, kadınların meslek edinme hakkı ve mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve boşanma konularında kadın-erkek
ayrımı yapılmaksızın aynı haklar sağlanmıştır (Taşkıran, 1973). 3 Nisan 1930’da
kabul edilen Belediye Kanunu ise kadınlara seçme hakkının verilmesi konusunda
ilk adımı teşkil etmiştir. Bu kanuna göre kadınlar ilk kez belediye seçimlerinde oy
kullanma ve belediye meclislerine seçilme hakkını elde ettiler. 26 Ekim 1933’te ise
1924 tarihli Köy Kanunu’nun 20. ve 25. Maddelerinde yapılan değişiklik, kadınların muhtar ve ihtiyar meclisi seçimlerinde oy kullanma ve seçilme hakkı nı kazanması ile sonuçlanmıştır. Kadınlar 5 Aralık 1934’te Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nun
10. ve 11. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesiyle
milletvekili seçme ve seçilme hakkını kazandılar (Aydemir & Aydemir, 2011). Elde
edilen bu haklardan sonra Türk kadını ilk kez 8 Şubat 1935’te yapılan genel seçimlere katılmıştır. Tek parti olarak Cumhuriyet Halk Fırkası vardı. Kadınların ilk
kez bulunduğu seçime katılım oldukça fazla olduğu görülmektedir. Şehirler bazında bakıldığında İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde katılım %80’lere varırken,
bunların hemen hemen yarısını kadınlar oluşturmuştur (akademikperspektiif,
2018). Seçimler sonucunda 18 kadın meclise girmiş ve parlamentoda kadın oranı
%4.5’ine tekabül etmektedir. Aynı Dönemde Fransız kadınları siyasal haklara sahip
değildi. Bu haklara sahip olan İngiliz kadınları ise % 0,1 ile % 2,4 oranında temsil
edilmektedir. Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu 1923 yılını izleyen ilk 10 yılda
Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen reformlar, bir yandan kadının yurttaşlık
haklarını kazanmasını, diğer yandan Türk toplumunun yeniden yapılanmasını sağlamış, böylece büyük bir toplumsal değişim gerçekleştirilmiştir.

SONUÇ

İslâmiyeti kabul eden Türkler Eski Türk Devletlerinde kadına verdiği önemi ve
Türk töresinden gelen hakları İslam inancı içerisinde de devam ettirmişlerdir. Eski
Anadolu’da kadının haklar ve özgürlükler bakımından, çağdaşı Dünya toplumlarına göre ileri bir düzeye ulaştığı görülmektedir. İslamiyet’ten önce kadının Osmanlı
dönemdeki erkek gibi ata binip, ok attığı, kılıç kullanıp, düşmanla savaştığı bilinmektedir. Devleti eşleriyle birlikte temsil eden kadınlar sosyal hayatta daha çok
yer almış ve haklarını daha iyi kullanmışlardır. Osmanlı yönetimi genel itibariyle
İslam hukukunu esas almıştır. Osmanlı toplumunun nev’i şahsına münhasır yapısı
içerisinde İslam hukuku çerçevesinde her sahada etkin oldukları görülmektedir.
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Ahalinin geneli Türk ve Orta Asya kökenli olması nedeniyle İslamiyet öncesi Türk
kültürünün etkileri yanı sıra Fars ve Bizans etkileri de görülmektedir. Örneğin,
kuruluş döneminde bulunmayan Harem geleneğinin Bizans’tan devralındığı bilinmektedir. Harem, önce saray çevresinde daha sonra da zengin aileler arasında
özenti şeklinde yayılmış olup, bu geleneğin Anadolu halkını fazla etkilemiştir. Genelde kadınlara yönelik çıkarılan fermanlar ya kadınların kıyafeti, ya kadınların
sokağa çıkması ya da erkeklerle olan ilişkilerini düzenlemeye yöneliktir. Ayrıca
kadınların Osmanlı toplumsal yapı içinde evlilik ilişkileri ve buradan doğan sorunlar ile mülk edinme ve miras gibi haklara sahip oldukları mahkemeler haklarını arayabildikleri şer’iyye sicillerinden anlaşılmaktadır.

II. Meşrutiyet sonrasında “kadının yeri özel alandır” anlayışının kırılmaya
başlandığı görülmektedir. Kadınlar bu dönemde Anayasa’nın daha demokratik
bir şekle sokulması çalışmalarına ilgi göstermişler, siyasi hayattaki nüfuzlarını
arttırma yönünde girişimlerde bulunmuşlardır.
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AVRUPA’DA KÜRESEL
EKONOMİNİN BAŞLANGICI (1450-1600)
Nurullah KARTA

Giriş
Avrupa, dünyanın geri kalan bölgelerine göre özellikle onuncu asrın başlarına kadar oldukça fakirdi (Güran, 1988). İktisadi ve toplumsal bir üstünlük ortaya koymaktan çok uzaktı. Ortaçağ boyunca hatta sanayi devrimi öncesine kadar Çin, Hindistan,
İslam-Arap ülkeleri, Kuzey Afrika ve Osmanlı İmparatorluğu dahil Avrupa’ya nazaran
daha üstün teknik bir düzeye sahiptiler. Peki nasıl oldu da Asya, Afrika, İslam Arap
ülkeleri ve özellikle Osmanlı İmparatorluğu Avrupa’nın XIX. Yüzyılda ulaştığı ekonomik ve teknik düzeyin gerisinde kaldı. Adeta dünyanın yazgısını değiştirebilecek
teknik ve sermaye birikimine ulaşan Avrupa bunu nasıl başardı? Bu sorunun cevabı
bir hayli karmaşık olsa da tarihsel bir çok nedenler ile açıklanabilir.

Avrupa’nın coğrafi özellikleri, feodal siyasi yapı, malikaneler ekonomisi, Müslümanların Avrupa üzerindeki etkisi, Haclı seferleri (Runciman, 1992), Coğrafi
keşifler, Rönesans ve Sanayileşme süreci gibi bir çok tarihi vaka ile birlikte Avrupa’nın küresel ekonomiye öncülük etmesinde pay sahibi burjuvazi sınıfının güçlenerek kurumsal yapılar üzerinde etkili bir rol oynamasından ileri geldiği söylenebilir (Güran, 1988). Nitekim burjuvazi sınıfın üretim araçlarını düzenlemesi,
kendi yararına temel yapısal dönüşümleri gerçekleştirmesi ve kendi gücünü zinde tutmak için yenilikten yana ve yatırımlara yönelmesi önemli bir göstergedir
(Lacoste; 2012 : 18). Peki bu yapısal dönüşümleri hangi kazanımlarla elde ettiler
? Bu soruya verilecek ilk cevap hiç şüphesiz haclı seferleri ve sonrası gelişmelerdir. Kapitalizmin beşiği sayılan Batı Avrupa Ülkeleri XI. ve XII. yüzyıla gelinceye
kadar kapalı aile ekonomileri ve malikane ekonomilerine dayalı feodal bir toplum
düzeni hakimdi. Toplumsal yapısı esas olarak toprağın mülkiyetini elinde tutan
feodal soylular ve bu topraklarda toprak sahibine bağlı olarak çalışan serflerden
oluşan bir toplumsal örgütlenmeye dayanmakta idi (Ölmezoğulları, 2013:39).
İş bölümünün ilkel, üretimin büyük ölçüde bireysel nitelikte bulunduğu bu dönemde para için değil ve malikane gereksinimleri için üretim söz konu idi. 1096
yılında başlayan Haçlı Seferleri iki yüz yıldan fazla bir zaman içinde Anadolu’ya
ve Doğu’ya akan milyonlarca haçlılar, barbar Avrupa’da köklü bir değişimin öncüleri oldular (Ulutan, 1978:157). Haclı seferlerine katılan ve onlara refakat eden
papazlar ve tüccarlar Müslümanların üretim ve mal çeşitliliği bakımından Avrupa’dan üstün olduklarını hatta bir çok ürün Avrupa’da bilinmemekte idi (Sedillot,
2005:142). Haclı seferleri sonrası ülkelerine dönen serfler, Kilisenin itirazlarına
rağmen ticareti oldukça geliştirdiler. Aynı zamanda yağmacılık ve korsancılıkta
yaygınlaştı. Genova, Barselona, Batı Akdeniz limanları, Anvers, Amsterdam, Hamburg gibi kuzey limanlarına yerleşen korsan-tüccar gemicilerde Haclı seferleri
sayesinde Müslümanlardan boşalan Akdeniz ticaretinde etkin oldular. XII-XIII.
yüz yıllarda parayla özel imtiyazlar satın alarak kendi aralarında bağımsız davranmakla birlikte ticaret ve korsancılığı geliştirmeleri sayesinde burjuvazi denilen bir sınıf oluşturdular (Le Golf, 1999; Ulutan, 1978:157). Ticaret sayesinde
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yeniden Doğu dünyasının hazinelerinin kapıları Batı’ya açılmıştı. Uzun süreden
beri özlemi çekilen ve hatta hiç bilinmeyen mamuller, hammaddeler Champagne
panayırlarına akmaya başladı (Seignobos, 1940). Champagne panayırları kontların kontrolünde ve kontlar ticaret için izin vermeye yetkili ve teloneum vergisi
adıyla kazanç elde etmekteydiler. Ayrıca panayırlarda tacirler adaletin sağlanması için pazar barışı sağlanıyor, Pazar hukuku ile tacire alacaklarını tahsil etme
güvencesi veriliyordu. Ticaret yolları üzerinde tacir kafilelerine askeri koruma
sağlamak maksadıyla Pazar muhafızlığı oluşturulmuştu (Sedillot,2005:134). Mal
arzı ekonomik şartlara göre çok yönlüydü. Özellikle Kumaş (bez), İtalya üzerinden Doğu’dan gelen baharattı. Bunların dışında Kurtuba’dan gelen kaliteli deri
çeşitleri de yer almaktaydı. Haclı seferleri sonrası özellikle İslam coğrafyasında üretilen ipek,pamuk, şap, gomalak ayrıca burjuvaların ve soyluların hiç bilmedikleri şeker, pirinç, kavun, soğan, patlıcan yanı sıra portakal, limon, hurma
ve incir gibi ürünler artık sofralarını donatır hale gelmişti. Bu ürünlerin dışında
Avrupalılar Doğu’nun altın ve gümüş gibi değerli maddelerini de yağmaladılar.
Doğu Akdeniz’de elde edilen ganimetlerle zenginliklerine zenginlik kattılar (Sedillot,2005: 142). Batı bununla da yetinmedi. İslam-Türk düşünürlerinin eserlerini Latinceye çevirerek yeni kurulmakta olan İtalya ve Avrupa üniversitelerinde
ders kitabı olarak okutmaya başladılar. Batı’nın bu kazanımları Rönesanssı doğururken, İslam aleminden öğrenilen teknik gelişmeler, müesseseler ve bilim batıya
aktarılarak Ortaçağ denilen süreç etkisini kaybetti (Ulutan, 1978:158).

Ortaçağdan Ticari Kapitalizme

Batı’da nüfus artışı ile birlikte kentler ve ticaretin büyümesi ve tüccarların
ticareti Lizbon’dan Novgorod’a kadar genişlettikleri gibi güneyde, batıda ve kuzeyde ticaret ve endüstri üzerinde büyük bir etki meydana getirmişlerdi. Öte
yandan Doğu’da üretilen elbise, gıda maddeleri, yünlü kumaşlar satın almışlar,
ülkelerine aktarmışlardır (Güran, 1988). Ayrıca İslam dünyasından kilim sermeyi, duvara halı takmayı ve giysilerinin altına çamaşır giymeyi öğrenmişlerdir
(Heaton, 1995:124). Ancak Batı’da ticaret hız kazanırken kilise ve ileri gelenleri ticarete karşı olmuşlardır. Özellikle dini inanışların etkisiyle mülkiyet, ticaret,
adil fiyat ve faiz gibi uygulamalar yoğun şekilde tartışılmıştır. Türk-İslam bilgilerinden (İbn Sina, İbn Ruşd gibi) yapılan çevirileri okuyarak ve tamamen onların
etkisi altında kalan Saint Thomas Aquinas mülkiyet kısıtlanamaz bir hak değildir.
Mülk sahibi olma mutlak hak sayılabilir. Fakat mülkün kullanılması toplumun
menfaatleri bakımından kısıtlanabilir. Görüşleri yanı sıra ticaret ise kaçınılmaz
bir kötülüktür, diyerek tüccar, ticareti ailesinin geçimi için yapıyorsa aynı zamanda ülkesine yarar sağlıyorsa kabul edilebilir. Ayrıca ticaret, doğru ve adil olduğu
takdirde meşrudur. Burada adil fiyat görüşü ortaya çıkmıştır. Thomas ve diğer
Hıristiyan düşünürlere göre, değişime konu olan malların üretiminde kullanılan
emek ve sermaye eşit olduğu takdirde adil, doğru fiyat oluşabilir. Zamanla ticaretin gelişmesiyle adil fiyat düşüncesinden vaz geçilip, tüccarın zarar etme riski
göz önüne alınarak kârın meşruluğu kabul edilmiştir (Ölmezoğulları, 2013:3941). Ayrıca Ortaçağ’da faizle ilgili tartışmalarda da söz konusu idi. Ancak ticaretin ve ekonomik faaliyetlerin gelişmesi ile ödünç para alma işlemleri artmış,
ödünç verenin bir kazançtan yoksun kalacağı düşüncesiyle faize yönelik olumsuz
düşünceler giderek azalmış ve 16. Yüzyıllarda Martin Lüther faiz hakkında gö-

Nurullah KARTA

631

rüşlerini belirtirken, borç para verenin faiz almaması gerektiği yönünde düşüncesi ileri sürmüş, ancak Hıristiyanlıktaki koyu taassubun yumuşatılmasına, faizin
kabul edilmesine zemin hazırlamıştır. John Calvin ise ilahi kanunun tek kaynağı
İncil’dir. Kul ve Tanrı arasına hiçbir aracı giremez fikrinde olsa da, faizin günah
olmadığını açıklamış ve servet hırsı içinde olmanın ve servet peşinde koşmanın
meşru olduğunu ileri sürmüştür. Hatta bu görüşlerini biraz daha ileri götürerek
iktisadi faaliyetler artırılarak endüstri, ticaret ve büyük mal teşebbüslerinin çoğalması gerektiği belirtmiştir (Zeytinoğlu, 1987:96 ).

Batı’da bir diğer gelişme değiş tokuş ticareti aşamasından para ve kredi aşamasına geçişte olmuştur. Para değiştirmek, borç para vermek, para havale etmek
için bankların üstüne koyarak işlemlerini sürdürmelerinden dolayı kendilerine
“banker” ve işlerin ilerlemesi sonrası işlemlerin masa üzerinde gerçekleşmesi
süreçlerine de “banka” adı verilmiştir (Sedillot, 2005:146). Böylece Avrupa’da
ilkel bankacılık da başlamış oluyordu. Bunların kuruluş tarihlerine göre 1157’de
Venedik’de Banco Della Piazza Del Rialto, 1401’de Barselona’da Taula de Canvi,
1408’de Genova’da Casa di San Georgio, 1593’te Milano’da Banco di Ambrogia,
1609’da Amsterdam Bankası ve 1619’da da Hamburg Bankası kurulmuştur ((Ulutan, 1979:159). Ticaretteki gelişmeler Avrupa’nın sermayesini çoğalttı. Özellikle
XII. ve XIII. Yüzyıllar kumaş üretiminde adeta Avrupalılar bir yarış içerisindedirler. Bu ekonomik gelişmeler kesintili sürmüştür. Nitekim Avrupa’nın ekonomik
yapısının temelinden değişikliğe uğratan İngilizlerle Fransızlar arasında yaşanan
yüzyıl savaşları (1337-1453), bu savaşlar sonucunda kıtlık ve merkezi otoritenin
feodal baronlar üzerinde yetkisini kabul ettirmesi için ve ulusal birliğin sağlanmasına yönelik çabalar ayrılmaları ve sınırların kapatılmasını gündeme getirmiştir. (Sedillot, 2005:168). Champagne panayırları tüccarlara hem yakın hem
de uzak mesafelere büyük ölçüde mal aktarımında katkı sağlamasından dolayı
ticaretin sürekli büyümesine ve gelişmesine imkan sağlamıştı. Ancak bu süreçte
Champagne panayırları kozmopolit bir nitelik kazanmış ve giderek eski önemini yitirmişti. Ayrıca Avrupa’da ilk kapitalistler olarak kabul edilen, Floransa’da
kumaş üretiminde ve finansman açıdan son derece zengin Mediciler ailesi ki, bu
aile krallara ve papalar ödünç para vermekte ve iktidarı ticari faaliyetleri doğrultusunda yönlendirmekte etkindiler. Jacob Fugger soylulara, papalara, krallara
verdiği borç para karşılığında teminat olarak maden arazilerinin denetimini alıyordu. Zaman içinde Tirol, Macaristan ve Slovakya’daki gümüş ve bakır madenciliği tekellerini eline geçirdi ve buralardan 1,5 milyon florin kâr sağladı. Karların
bir kısmı borç vermeye aktarıldı ve Fugger inanılmaz bir servet kazandı. 1519
yılında bir Habsburg olan V. Karl’ın imparator olarak seçilmesini finanse etti ve
bunun karşılığında da İspanya’daki cıva ve gümüş madenlerinin kontrolünü eline
geçirdi (Sedillot, 2005:170-171). Almadên cıva madeninde, 1600 yılında, binden
fazla işçi çalıştırıyordu. Madencilik işletmelerinin kontrolü ellerinde tutan Fuggerler banknot ve senet gibi kâğıttan yapılmış çeşitli paralar da kullanmışlardır.
Borç para verdikleri İspanya, 1557, 1575 ve 1607 yıllarında üç kez iflas edince,
Fuggerler’in verdikleri borç geri dönmeyince şirket 1650 yılında iflas etti (Weisner-Hanks, 2014:314). Fuggerlerin dışında, zorla Hıristiyan yapılan Portekizli
Yahudi Mendes ailesi daha sonra Nasi ailesi olarak tanındılar. Hollanda’ya kaçtı
ve Anvers’te büyük çaplı bir bankacılık faaliyeti başlattı. Şirketin kurucusunun
dul karısı Gracia Nasi (1510-68), aile şirketini sırasıyla Anvers, Venedik, Ferra-
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ra’dan, sonunda da, Kanuni Sultan Süleyman’dan ticari ve finansal ayrıcalıklar sağlayınca, İstanbul’dan yönetti. Gracia, Yahudiliğe döndü ve Yahudileri Portekiz ve
İspanya’dan kaçırılabilmek için gizli bir örgüt kurdu, Kanuni Sultan Süleyman’dan
imtiyaz elde etti. Yeğeni Joseph Nasi (1524-79) Sultan II. Selim’in (1566-1574) danışmanı ve birkaç bölgenin valisi oldu. Ancak, Türklerle Fransızlar arasındaki ticari
ilişkiler yeniden kurulunca Nasi gücünü yetirecektir (Weisner-Hanks, 2014:314).

16. yüzyılın ilk yarısında Anvers, Avrupa’nın en büyük finans merkezi ve dünyanın en zengin şehirlerinden biriydi. Portekizlilerin Doğu Hint seferleri sonucu
önemli miktarlarda baharatın gelmeye başlanmasından kısa bir süre sonra, Portekiz Anvers’i Avrupa’nın baharat merkezi yaptı; Habsburg imparatorları da Anversli
bankacıları ve tüccarları destekliyordu. Çoğu Londralı tüccardan oluşan ve İngiliz
kumaş ihracatını ellerinde bulunduran İngiliz Yatırımcı Tüccarlar Konfederasyonu
(Merchant Adventurers) kıtadaki üslerini Anvers’te kurdu. İlk borsa 1460 yılında
burada açıldı. Daha sonra ve 1531 yılında, dünyada borsa olarak tasarlanan yeni
binasına taşındı. Anvers’te yaşayan bir İngiliz tüccar ve kraliyet görevlisi olan Sir
Thomas Gresham (1519-1579) sayesinde, Kraliyet Borsa Binası 1566-1567 yıllarında inşa edildi ve Londra’daki ticaret ve bankacılık faaliyetlerinin merkezi haline
geldi. Anvers ticaret merkezi 1560 yılında zirvede iken, yukarıda da belirtildiği
üzere İspanya kralı iflasını ilan ettiği için Anvers’te bulunan ve maaş almamış
olan İspanyol askerleri ayaklandılar maddi değeri olan her şeyi ele geçirdikleri
gibi, birçok binayı yaktılar, kadınların ırzına geçtiler ve 6-7 bin kişiyi öldürdüler.
Daha sonra Fransız kralının kardeşi Anjou dükünün 1583 yılında İspanyollardan
Anvers’i almaya çalışması girişimleri sonuç vermeyince, bu kez Hollanda askerleri
Anvers’in denize çıkışını kapatınca şehrin uluslararası ticaretteki rolünü azalttılar.
Böylece, Avrupa’nın en önemli finans ve ticaret merkezi Amsterdam oldu (Weisner-Hanks, 2014:315). Öte yandan Fransa’da Bourgesli bir tüccar olan baharat,
kumaş ve maden ticareti yapan Jacques Coeur, Ravensburg’lu Alman Joseph Humpis ticarethaneler ve banka şubeler ağını genişleterek Valencia, Viyana, Köln ve
Venedik şehirlerinde faaliyet sürdürmekte idi (Sedillot, 2005:171). Aslında Avrupa’da ekonomik gelişme doğrudan doğruya tek bir aşamadan ibaret değildir. Birbiri ardına oluşan sürekli değişikliklerin yarattığı dinamik bir yapı göstermektedir.
Toplum yapısını etkilediği gibi, sürekli alt üst oluşlara da neden olmuştur (Maillet,
1983:37). 1450’lerden itibaren Avrupa’da ekonomik ve siyasal faaliyetler dalgalanma ve kesikliklerle birlikte devam etmiş, özellikle 1453’te Osmanlı İmparatorluğu
İstanbul’u fethederek, Bizans’ı ortadan kaldırmış, Conovalıları Kırım’dan, Venediklileri Euboia Adası’dan kovduktan sonra 1463’te Adriyatik Denizi’nin kapılarını
kapatmıştı. Gemilerin geçişine gümrük vergisi koymuştu (Sedillot, 2005.176). Öte
yandan 1492’de Amerika Kıtası keşfedilmişti. Ancak her iki gelişme karşısında Avrupa’nın henüz hazırlıklı olmadığı ya da alt yapısı henüz hazır olmadığı için inişli
çıkışlı bir döneme girdiği görülmektedir. Bu dönem 1550 yılına kadar bu şekilde
seyretmiştir (Heaton, 1995:209). Avrupa’da artık ortaçağın son bulup yeni bir çağın başladığı bir dönemdir. Buna Avrupa’nın yayılma dönemi de denilebilir.

Tüccar Kapitalizminin Yayılması

1450’den 1600’e kadar geçen dönemde Avrupa’nın birçok bölgesinde ekonomi çok belirgin bir şekilde değişmişti. Avrupalıların büyük çoğunluğu köylerde
yaşamaya devam ediyordu ve hayatını tarımla kazanıyordu ama nüfusun artması
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ve temel malların fiyatının yükselmesi refahın giderek kutuplaşmasına yol açtı
(Gimpel, 1997; Bloch, 1983). İyi düşünülmüş ekonomik politikalarının olmamasına rağmen, her düzeyde yönetim ile loncalar ve ticaret şirketleri gibi özel gruplar çoğunlukla tarifeler ve vergiler koyarak, ücret oranları belirleyerek ve başka
türde kurallar çıkararak ekonomik büyümeye biçim vermeye çalışıyordu (Güran,
1988). Öte yandan bir diğer önemli gelişme de ekonomik ağırlık merkezinin Avrupa’nın güneyinden kuzey ve batısına, Akdeniz’den Atlantik’e kaymasıdır.Venedik’in 1600’lerde açık bir şekilde zayıflaması, bir diğeri Sevilla (İspanya)’nın
bu tarihten önce zenginleşmesidir. Bu gelişme kısmen Osmanlıların Avrupa içlerine ilerlemesi, kısmen Portekizlilerin Asya’ya yeni yollar bulmasına, 1492’den
sonra Amerika’dan gelen altın ve gümüşe, siyasal çalkantılara ve İtalya’ya büyük zararlar veren savaşa bağlanabilir (Roberts, 2015:298-299). Batı Avrupa’da
serfler toprağa bağlanmıştı. Hem Batı hem de Doğu Avrupa’da kırsal kesimde
yaşayanlar, ürettikleri ürünlerde etkin olmuşlardı. Ancak mal ihracatı ve ithalatına bağımlıydılar. Kuzey İtalya, Hollanda, Londra, Paris ve bazı başka yerlerde
servet çoğunlukla topraktan değil, ticaret ve üretimden sağlanıyordu (Pirenne,
1983:154). Maden ve kumaş gibi belli ürünleri üretmek için malzeme ve makineye yapılan yatırım büyük ölçüde artmıştı. Daha öncede ifade edildiği gibi, başarılı kapitalist tüccar girişimciler bankacılık ve borç para verme yoluyla çok büyük servetler kazandılar. Esnaf loncaları, ortaçağda yaptıkları gibi, çoğu ürünün
üretimini ve dağıtımını örgütlemeye devam etti (Pirenne, 1983: 167). Fakat öte
yandan 16.yüzyılın sonlarında yoksul bir ailenin gelirinin üçte ikisi gıdaya ve bu
paranın yarısı da çavdar ekmeğine gidiyordu; şehirde güçlü kuvvetli yoksulların
yün eğirmek veya kenevir dövmek gibi basit işlerde çalıştırılmak üzere işyerleri
açıldı. Londra’da 1550’lerde Bridewell ve 1590’larda Amsterdam öne çıkmakta
idi. Yetim erkek çocuklar, bir meslek öğrenmeleri için çırak veriliyor, yetim kızlar
ise hizmetçi oluyordu.Yoksullara yardım özel hayırseverlik örgütleri, manastırlar,
gönüllü hayırsever gruplar, şehir ve köy kurumları, kilise ve bölge meclisleri gibi
çeşitli kurumlar organize haline gelmişti (Weisner-Hanks, 2014:321-322)..

Kentleşme, Nüfus ve Bankacılık Faaliyetleri

XV.yüzyıldan itibaren tüccar şehirleri Venedik, Floransa, Bruges, Antwerb,
Amsterdam, Londra, Hansa Birliği kentlerin ticaret toplulukları artık birer büyük
kentler haline gelmişti (Pirenne, 1983 : 137). Ticaret şehirlerinde büyük tüccarlar sadece yönetimde etkili olmanın yanı sıra tamamen yönetim kendileri idi. Bu
etkileri Avrupa’da sanayi devrimine kadar sürmüştür. XV.-XVII. Yüzyılın sonuna
kadar Avrupa’da gelişen ticari faaliyetler ve bu faaliyetlere paralel olarak gelişen teknoloji, kurumlar ve siyasi olayların tümü merkantilizm olarak ifade edilmiştir. Ancak bu tanımlama izafi bir kavramdır. İtalyanca tacir anlamına gelen
“mercante” Fransızca’da “mercantile” sıfatından türetilmiş, ne var ki kavramın
ortaya çıkışı XIX. Yüzyılda Fransa’da Louis-Philippe, İngitere’de Victoria dönemine rastlamaktadır. Böylece geçmiş yüzyılların ekonomi kuramını tanımlayan
bir ifadedir (Sedillot, 2005:210). Genel olarak “Tüccar Kapitalizmi”, “Kolbertizm”
(Colbertism), Kameralizm ya da “Merkantil Sistem” gibi isimlerle ile anılır olmuştur (Blaug, 1985: 10). Ortaçağın sonları ile Sanayi Devrimi arasında geçen dönem feodal beyliklerin yıkılarak merkezi devletlerin kurulmasıdır. Yeni kurulan
bu devletlerin en önemli gelir kaynağı ticaretti (Ölmezoğulları, 2013:41).Tüccar
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kapitalizmin gelişmesi yavaş, düzensiz ve karmaşık olmasına rağmen, üretim
ve paranın yönetimdeki değişikliklerin yanı sıra, üretilen, satın alınan ve satılan malların miktarında önemli artış oldu. Avrupa ekonomisindeki bu genişleme
sonucunda kısmen de olsa nüfus artışı gerçekleşti. 1300 yılında Avrupa nüfusunun yaklaşık 80 milyon olduğu tahmin edilmekte idi. XIV. Yüzyılda yaşanan kıtlık,
veba ve diğer hastalıklar nüfusu 50-55 milyona düşürmüş ise de 1500’lerde eski
düzeyine ulaşmış ve takip eden yüzyılda yaklaşık 100 milyona çıktığı tahmin
edilmektedir. Krallar nüfus artışını askeri ve ekonomik güç bakımında olumlu
görmüşlerdir. Ancak nüfus artışı fırsatlar kadar sorunlar da getiriyordu. Yiyeceğe olan talep arttı ve yiyecek fiyatlarında büyük bir yükselişe yol açtı; özellikle
hububat fiyatları 1450-1620 arasındaki dönemde bütün Avrupa’da dört ilâ yedi
kart arttı. Öte yandan fiyatların yükselmesi yoksuları etkiledi (Jütte,2011:189).
Ekmek için ayaklanmalara ve başka şiddet hareketlerine yol açtı. 1497 yılında
Floransa’da bir grup yoksul insan şehrin tahıl ambarına saldırdı; çıkan karmaşada bazıları ezilerek öldü. 1585 yılında Napoli belediye meclisi kıtlık zamanlarında şehirlerde sıkça uygulanan bir yönteme başvurdu ve somunların küçüleceğini, ama fiyatının değişmeyeceğini bildirdi. Halktan bir grup, bir meclis üyesini
öldürdü, el koydukları tahıl, un veya ekmeği “adil” olarak nitelendirdikleri bir
fiyattan satmaya çalıştılar (Weisner-Hanks, 2014:311).

XVI. yüzyıllarda iş adamları arasında da çeşitli görüşler bulunmaktaydı. Milliyetçi görüşte olanlar Ortaçağ bölgeciliğinden yanaydı. Kimileride ulusal sınırların aşılmasına ve diğer ülkelerle ticari ilişkilerin geliştirilmesinden yanaydı.
Örneğin Gerard De Malynes, Dudley Diggs ve Thomas Mun gibi dönemin ileri
gelenleri olarak farklı politikalar söz konusuydu. Bu durumda, devlet ve bilim
adamları ile filozoflar arasında farklı görüşlerden dolayı bütünlükte oluşmuyordu. Bu nedenle dönemin ekonomik politikalarını belli bir görüş olarak “merkantilist” şeklinde ileri sürmek fazla zorlama olacaktır (Savaş, 1998:144). Çünkü,
XVII. Yüzyıl hem uluslararası alanda hem de ulusal boyutta, yoğun bir rekabet
ve çekişme dönemi idi. Özellikle 1600-1667 yılları arasında İngiltere, Hollanda
ve Fransa arasında sürekli savaşlar yaşanmıştır. Avrupa’da nerede ise savaşsız
geçen yıl yoktur. Ulusal düzeyde de, toplumun çeşitli kesimleri arasında rekabet
ve çekişme sürmekte idi. Şahıs şirketleri ile anonim şirketler devletten imtiyaz
elde etmek için kral ve üst düzey bürokrasi ile iyi ilişkiler kurmaya çalışıyorlardı.
1356 yılında şirketler çıkarlarını korumak amacıyla “Tüccar Atılımcılar Derneği”
(The Society of Merchani Adventurer) adlı bir dernek kurmuşlardı.1600 yılında
imtiyaz elde eden Doğu Hindistan Şirketi (East İndia Company) en büyük şirketti. Şirketler arasında rekabet olmasına rağmen zaman zaman çıkarları doğrultusunda hareket ederek, özellikle Bankaların yüksek faizlerine karşı çıkıyorlardı.
Artık 16. Yüzyılda faiz tartışılan bir konu olmaktan çıkmış ekonominin önemli bir
aracı haline gelmişti (Savaş, 1998:145). Daha öncede Avrupa’da kurulan bankaların kuruluş tarihlerine göre kronolojik bir sıralamasını vermiştik. XV.Yüzyılda
en önemli Avrupa bankaları, Floransa, Venedik ve Cenova’da bulunan ve İtalyan
tüccarların işlettiği bankalardı. Bu bankalar, bireylere ve hükümetlere borç para
veriyor, denizaşırı yolculukları sigortalıyor, döviz alım-satımı yapıyor ve mevduat
kabul ediyordu. Benzer fonksiyonları olan mevduat bankaları büyük şehirlerde
çok yaygınlaştı; ancak bu bankalar genellikle spekülatif borçlar veriyor ve sıklıkla da zarar ediyorlardı. Bu zararlar, hükümet yetkilileri tarafından denetlenen
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kamu bankalarının ortaya çıkmasına yol açtı. Bu bankaların ilki 1401 yılında
Barcelona’da kurulan Taula de Canvi Bankası’dır. XVI. Yüzyılın ortalarında Napoli ve Palermo’da kamu bankaları kuruldu ve kısa süre sonra bunu Kuzey İtalya
şehirleri takip etti. (Weisner-Hanks, 2014:309-310). Öte yandan özel bankalar
ve kamu bankaları çeşitli biçimlerde kâğıt paralar ve mevduat senetleri çıkardılarsa da, 15. ve 16. Yüzyıllarda ticaretin çoğu sikkeyle yapılıyordu soyluların ve
tüccarların büyük alışverişlerinde altın florin, düka, ekü veya noble kullanılıyordu. Altın sikkeler küçülüyor ve saflıkları 24 ayardan 18 ayara, hatta bazen daha
aşağıya düşüyordu. Buda hayat pahalılığına neden olmaktaydı. Ayrıca Venedik
altın dükası ve altın Florin gibi ilk olarak Floransa’da, kesilmeye başlanan sikkeler çok yaygın bir şekilde kullanılıyorlardı. 16. Yüzyılda bu sikkelere, her ikisi
de Yeni Dünya’dan gelen altın kullanılarak kesilen İspanyol doubloon ve İngiliz
sovereign katıldı. Orta Avrupa ve Yeni Dünya’da bulunan yeni gümüş kaynakları,
İngiltere’de crown Fransa’da frank ve İspanya’da sekizlik gibi daha büyük gümüş
sikkelerin kesilerek piyasaya sürülmesi sağlandı (Weisner-Hanks, 2014:311).

Ticari Kapitalizmin Gelişmesinde Düşünürlerin Etkisi

Uzun mesafe ticaretin yeniden dirilmesiyle birlikte, kent loncaları ve sosyal
gruplar ortaya çıkmıştı. Gotik kültürü kentsel, hatta burjuva mimarisi etkisini
göstermiş, yeni ressamların eserler, manastırların yerini üniversiteler almıştı.
Kentsel gelişmenin etkisiyle Domonikan’ların, Franciscan’ların ortaya çıkmasına
vesile olmuştu. Dinin anlayışın değişmesiyle Latince terk edilmiş yerine Avrupa’da her devlet kendi dilini kullanır hala gelmişti. Artık Dante ile Avrupa edebiyatı yaratılmıştı. Bununla da kalınmadı 1455’te Gutenberg’in hareketli tipografi
matbaasını icat etmesiyle Avrupa’da geniş bir oku yazar toplumu oluştu. Rönesans gerçekleşmiş, Floransa ve Venedik’te doruğa ulaşmıştı. Avrupa Amerika
kıtasının keşfetmesinin hemen akabinde kendine yeterli feodal yerleşim birimlerinin yerine ulusal devletlerin alması, hızla gelişen bir mübadele ekonomisini
gerçekleştiriyordu (Drucker, 1993:9-10). Bütün bu gelişmeler kara Avrupa’sını
ticari kapitalizme götüren ve XVI. Yüzyılın başında itibaren genişleme ve finansman gücüne erişmesinde hiç şüphesiz düşünürlerin de önemli katkısı olmuştur.
Örneğin Thomas More (1478-1535), “…öyle yasalar çıkarın ki çiftlikleri yıkan
beyler ya hepsini yeniden yapmak ya da toprağı yeniden çiftlik kuracak insanlara
bırakmak zorunda kalsınlar. Zenginlerin cimri bencilliğini frenleyin. Sömürme,
tekel kurma hakkını alın ellerinden, aylak insan bırakmayın memleketimizde.
Tarımı büyük ölçüde geliştirin. Yün işlikleri ve daha başka üretim yolları yaratın” görüşünü ileri sürerek (Tunçay, 2002:1) merkezi devletlerin güçlenmesine
tarımda ve diğer alanlarda iş imkanlarının çoğalmasına ve böylece tüccarların
hegemonyasına son verilmesini istemektedir. Bir diğer önemli düşünür Niccolo
Machiavelli (1496-1527) ise; siyasal rejimlerle toplum yapısı, sosyal yapı arasında zorunlu bağlantı, ilişki bulunduğuna inanarak (Göze, 1998:107) ), “Prens”
adlı eserinde “…nefretin yalnız kötü işlerden değil, iyi işlerden de kaynaklanabileceğini belirtmek gerekir: bu nedenle… devletini elinde tutmak isteyen prens,
çoğu kez iyi olmamak zorunda kalır; çünkü yerinde kalmak için gereksinme duyduğunu sandığın topluluk, ister halk, ister askerler, ister büyükler olsun, yozlaşmış olup onları hoşnut kılmak için isteklerini karşılaman gerekir; bu durumda iyi
işler senin düşmanın olur” ifadesiyle (Tunçay, 2002:41), dönemin krallarına nasıl
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hareket etmeleri yönünde bir nevi yol göstermektedir. 15. yüzyılda İngiltere’nin
dünya dokuma pazarına egemen olmasıyla birlikte koyunların özel otlaklarda otlatılmasına imkân sağlayan ve meydana gelen tarımsal gelişmeler, özellikle de
tarlaların ve ortak arazilerin etrafının çitlerle ve engellerle çevrildiği çitleme süreci ve yeni arazi elde etmek için bataklıkların kurutulması yoksul kırsal kesimin
kentlerde yerleşmeye zorlandığı ve bu süreç 16. Yüzyıla gelindiğinde oldukça
yoğunlaşmıştır (Hunt, 2002: 40-43).

Hükümetlerin, loncaların, ticari şirketlerin ve kilisenin yoğun olarak tarifeler
ve kontroller uygulayıp ihracatı teşvik ederek ekonomiyi genişletme yönündeki
çabaları, artık Avrupa’da ticari kapitalizmin etkin hale geldiğini göstermektedir
(Gray, 1956: 65).

XV.ve XVI. Yüzyıllarda Avrupa’da Çalışma Hayatı

16. yüzyılda zanaatkârların; atölyelerin, aletlerin, hammaddelerin sahibi olduğu ve bağımsız küçük ölçekli girişimci olarak faaliyet gösterdiği zanaat türü
sanayi yerini büyük oranda eve iş verme sistemine bırakmıştır. Sonuç olarak çalışanlar, tüccara artık ürününü değil, yalnızca emek gücünü satar hale gelmiştir.
16. Yüzyılın başlarında Hollanda tersanelerinde, küçük balıkçı teknelerinden dev
kalyonlara kadar çok değişik türde gemiler imal ediliyordu (Heaton, 1995:213).
Hollanda gemileri Hollanda’ya Avrupa’nın her yanından, daha sonra da tüm dünyadan hammadde getirmeye başladılar. Tüccarlar yeniden ihraç amacıyla ürün işleme konusunda uzmanlaşan firmalara yatırım yapıyorlardı (Heaton, 1995:214).
Amsterdam’da ham şeker rafine edilerek beyaz sofralık şeker üretiliyor, ham elmas işlenerek pırlanta elde ediliyordu; Schiedam’da cin damıtılıyor, Rotterdam’da
tütün işleniyor, Zaanstreek’te balina eti kaynatılarak balina yağı üretiliyor, Delft’te
seramik ve birçok Hollanda şehrinde kâğıt, deri eşya ve cam üretiliyordu. Bu ürünler başka ülkelere gönderiliyor, aynı zamanda Hollanda’yı bir ağ gibi ören kanallar
ve ırmaklar vasıtasıyla zengin çiftçilere ve şehirlere satılıyordu (Weisner-Hanks,
2014:308). Bu gelişme nakliye maliyetlerinin düşmesiyle birlikte söz konusu dönem, Avrupa tarihinde feodal düzen yerini kapitalist sistem bıraktığını ortaya koymaktadır (Hunt, 2002: 39-43). Özellikle Amerika’dan Avrupa’ya uzun süre devam
eden değerli maden akışının ticarette meydana getirdiği teşvik edici güç, tüccarların ve yönetimlerin dikkatini bu madenlere çevirmiş ve değerli maden miktarını
artırmaya yönelik politikaların geliştirilmesine yol açmıştır (Galbraith, 2010: 42).
Kristopf Kolomb’un 1502 yılında Jamaika’dan gönderdiği bir mektupta “Altın harikulade bir şeydir! Ona sahip olan her kimse, arzu ettiği her şeyin efendisidir. Altınla
ruhları cennete sokmak mümkündür” (Roll, 1942: 61). İfadesi zenginliğe giden yolun değerli madenlerden geçtiğine işaret etmektedir.
Genel olarak külçecilik de denilen merkantilizm 15. yüzyılın ortalarından başlayarak 18. yüzyılın ortalarına kadar süren ve Batı Avrupa’da ödemelerin giderek
para ile yapılmaya başlaması nedeniyle altın ve gümüş külçe sıkıntısının yaşandığı ve bu nedenle artan ticaret hacminde kullanılacak paranın yeteri düzeyde
bulunamaması sırasında ortaya çıkmıştır. Külçeci politikalar olarak tanımlanan
söz konusu düşünce, altın ve gümüşün ülkeye akımını sağlarken, ihracatını yasaklayarak metalleri o ülkede tutmaya yönelik uygulamaları da beraberinde getirmiştir (Hunt, 2002: 47). Örneğin John Locke’a göre “altın ve gümüş, bir milletin
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taşınır zenginliğinin en dayanıklı, en sağlam kısmı olup, bu metalleri çoğaltmak, bu
bakımdan, milletin siyasal ekonomisinin en büyük amacı olmalıdır” (Smith, 2010:
457). Çünkü “altın ve gümüşün bize sağladığı yaşama olanağını nesneler sağlayamamaktadır. İki büyük ve sadık dosttur bunlar ve bütün insanların ihtiyaçlarını
karşılarlar” (Denis, 1973: 117). İfadesi ile değerli madenlere sahip olunmakla
her şeyi elde edeceklerine inanmaktadır.

XVI. Yüzyılın Avrupa’sında Ekonomik Yenilikler

Bu dönemde Avrupa’da ekonomik yenilikler toplumda değişme ve gelişmeyi
tetiklemiş, keşiflerle birlikte sömürgeler (koloniler) gerçekleşmiştir. Bilindiği üzere Portekizliler Batı Afrika’da Madeira Adalarını, Azor, Kape Verde Adalarını ele
geçirmişlerdir. 1498’de Vasco da Gama, Afrika’nın güneyini dolaşarak denizden
Hindistan’a ulaşmıştır. Yeni su (deniz) yollarının öğrenilmesi, taşıma maliyetlerini
düşürdüğü gibi, Amerika’dan Avrupa’ya mısır, patates, tütün, ayçiçeği ve bazı bitkiler getirtilerek, Batı Avrupa başta olmak üzere ve diğer bölgelere aktarılmıştır.
Özelliklede kırsal kesimin beslenmesinde önemli imkanlar sağlamıştır. Öte yandan
Amerika kıtasından altın ve gümüş madenleri ele geçirilerek, hem Afrika’dan köle
ticaretine hız verilmiş hem de Meksika ve Peru’nun altın ve gümüşü Avrupa’ya aktarılmıştır. Ayrıca Amerika kıtasında zengin ve gelişmiş Aztek ve İnka yağmalanmıştır. Bu dönemde Floransa, Anvers gibi şehirler önemini yitirirken, Amsterdam,
Londra ve Bordo gibi liman şehirleri önemli merkez haline gelmiştir. Bu kadar altın
ve gümüş madeni sikke kesimine dönüşmüş, metal para yaygınlaşınca mal fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur (Kuyucuklu, 1982:31-32). Avrupa’da altın ve
gümüş rezervleri 1520-1620 yılları arasında beş kat artış göstermiş ise de malların
fiyatlarında da altı kat artış olmuştur (Ölmezoğlları, 2013:43). Bu gelişmeler enflasyonu tetiklemiştir. Aslında Avrupa XV. Ve XVI. yüzyıllarda dünya ekonomisine
tamamen hakim değildi. XVI. yüzyılda dünyanın değişik bölgelerinde, Avrupalıların seferleri, ticari girişimleri çok değişik etkilere de yol açmıştır. Özellikle 15701600 yılları arasında Hint Okyanusunda Portekizler, İspanyollar etkin olmak için
çaba sarf ederlerken, İngiliz ve Hollandalıların rekabeti ile karşılamışlardır (Curtın,
1984:186). Netice itibariyle henüz Avrupa 1600’li yılların başında ticari rekabet
olsa da, kendi ticari faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir.

SONUÇ

Kapitalizmin beşiği sayılan Batı Avrupa Ülkeleri XI. ve XII. yüzyıla gelinceye
kadar kapalı aile ekonomileri ve malikane ekonomilerine dayalı feodal bir toplum düzeni sürmekte idi.1450 ila 1600 yılları arasında ticari kapitalizm hız kazanırken, en önemli fark Hıristiyan Avrupa’nın bölünmesi, keşifler ve sömürgeciliğin öne çıktığı bir dönemdir. 1455’te Gutenberg’in hareketli tipografi matbaasını
icat etmesiyle Avrupa’da geniş bir oku yazar toplumu oluştu. Sanat ve edebiyat
alanlarında gelişmeler Rönesans’ın doğmasına vesile oldu. Ortaçağın sonları ile
Sanayi Devrimi arasında geçen dönem feodal beyliklerin yıkılarak merkezi devletlerin kurulmasıdır. Yeni kurulan bu devletlerin en önemli gelir kaynağı ticaretti. Tüccar kapitalizmin gelişmesi yavaş, düzensiz ve karmaşık olmasına rağmen,
üretim ve paranın yönetimdeki değişikliklerin yanı sıra, üretilen, satın alınan ve
satılan malların miktarında önemli artış oldu. Avrupa ekonomisindeki bu genişleme sonucunda kısmen de olsa nüfus artışı gerçekleşti. XV.yüzyıldan itibaren
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tüccar şehirleri Venedik, Floransa, Bruges, Antwerb, Amsterdam, Londra, Hansa Birliği kentlerin ticaret toplulukları artık birer büyük kentler haline dönüştü.
Ticaret şehirlerinde büyük tüccarlar sadece yönetimde etkili olmanın yanı sıra
tamamen yönetim kendileri olmuştur. Bu etkileri Avrupa’da sanayi devrimine
kadar sürmüştür. Ekonomik ağırlık merkezinin Avrupa’nın güneyinden kuzey ve
batısına, Akdeniz’den Atlantik’e kayması, kısmen Osmanlıların Avrupa içlerine
ilerlemesi, kısmen de Portekizlilerin Asya’ya yeni yollar bulmasına ve 1492’de
Amerikan kıtasının bulunmasıdır. Amerika’dan gelen altın ve gümüşün yanı
sıra Avrupalılar tarafından daha önce bilinmeyen mısır, patates, tütün, ayçiçeği
ve bazı bitkiler getirtilerek, Batı Avrupa başta olmak üzere ve diğer bölgelere
aktarılmıştır. Özelliklede kırsal kesimin beslenmesinde önemli imkanlar sağlamıştır. Öte yandan Amerika kıtasından altın ve gümüş madenleri ele geçirilerek,
hem Afrika’dan köle ticaretine hız verilmiş hem de Meksika ve Peru’nun altın ve
gümüşü Avrupa’ya aktarılmıştır. Bu dönemde Floransa, Anvers gibi şehirler önemini yitirirken, Amsterdam, Londra ve Bordo gibi liman şehirleri önemli merkez
haline gelmiştir.

KAYNAKLAR

1.

M. Bloch, Feodal Toplum, çev. M.Ali Kılıçbay, Savaş Yayınları, Ankara 1983.

4.

H.Denis, Ekonomik Doktrinler Tarihih I-II, Çev.Attila Tokatlı, Sosyal Yayınlar, İstanbul 1973.

2.

3.
5.

6.
7.
8.
9.

M. Blaug, Economic Theory in Retrospect. Cambridge: Cambridge University Press. 1985.
P. D. Curtın, Dünya Tarihinde Kültürler Arası Ticaret, Çev.Şaban Bıyıklı, Küre Yayınları,
İstanbul 1984.
P. F. Drucker, Kapitalist Ötesi Toplum, Çev.Belkıs Çorakçı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1993.
J. Galbraith, (2010). İktisat Tarihi, Çev.Müfit Günay, Dost Kitabevi, Ankara 2010.
A. Göze, Siyasal Düşünceler ve Yöntemler, Beta Yayınları, İstanbul 1998.

A. Gray, The Development of Economic Doctrine An Introductory Survey.
London: Longmans, Green and Co. 1956. Published by Prentice Hall Press, ISBN
10:05824802205,ISBN 13:9780582480209
H. Heaton, (1995). Avrupa İktisat Tarihi İlkçağdan Sanayi Devrimine, Çev. Mehmet Ali
Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara 1995.

10. E. Hunt, İktisadi Düşünce Tarihi. Dost yayınevi, Ankara 2002.

11. R. Jütte, Erken Modern Avrupa’da Yoksulluk ve Sapkınlık, Çev. Bengü Kurtege-Sefer,
Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul 2011.
12. N. Kuyucuklu, İktisadi Olaylar Tarihi, Sermet Matbaası, Kırklareli 1982.

13. Y. Lacoste, (2012). Tarih Biliminin Doğuşu İbni Haldun Çev.Mehmet Sert, Ayrıntı
Yayınları, İstanbul 2012.

14. J. Maillet, 18. Yüzyıldan Bugüne İktisadi Olayların Evrimi, (Çev.Ertuğrul Tokdemir),
Remzi Kitabevi, İstanbul 1983.
15. N. Ölmezoğulları, Ekonomik Sistemler ve Küreselleşen Kapitalizm, Ezgi Kitapevi
Yayınları, Bursa 2013.
16. H. Pirenne, Ortaçağ Avrupasının Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Çev. Uygur Kocabaşoğlu,
Alan Yayıncılık, İstanbul 1983.
17. J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, (Çev. Fethi Aytuna), İnkılâp Kitapevi, İstanbul 2015.
18. E. Roll, “A History of Economic Thought.” London: Faber and Faber. 1942.

Nurullah KARTA

639

19. V. F. Savaş, İktisatın Tarihi, Avcıol Basım-Yayın, İstanbul 1998.

20. R. Sedillot, Değiş Tokuştan Süpermarkete, Türkçesi Esat Mermi Erendor, Dost
Kitabevi, Ankara 2005.

21. A. Smith, Milletlerin Zenginliği. Çev.H. Derin, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,
İstanbul 2010.

22. M. Tunçay, Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,
İstanbul 2002.
23. B. Ulutan, İktisadî Doktrinler Tarihi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1978.

24. M. E. Weisner_Hanks, Erken Modern Dönemde Avrupa, Çev.Hamit Çalışkan, Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2014.
25. E. Zeytinoğlu, “Faizin Tarihsel Gelişimi”, Para, Faiz ve İslâm, İslami İlimler Araştırmalar
Vakfı Yayınları, s. 91-114, 1987.
26. J. Gimpel, Ortaçağda Endüstri Devrimi, çev.Nazım Özüaydın, TUBİTAK, Ankara 1997.

27. J. Le Goff, Ortaçağ Batı Uygarlığı, çev. H.Güven, U. Güven, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 1999.
28. T. Güran, İktisat Tarihi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1988.

29. C. Seignobos, Avrupa Kavimlerinin Mukayeseli Tarihi I-II, çev.H.Cahit Yalçın, Kanaat
Kitabevi, İstanbul 1940.
30. S. Runciman, Haclı Seferleri Tarihi, I-III, çev.Fikret Işıltan, TTK, Ankara 1992.

Erdoğan TEYYARE

CHAPTER
40

641

MALİ SOSYOLOJİ VE PSİKOLOJİYE YÖNELİK
KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME
Erdoğan TEYYARE

Giriş
Sosyoloji, sosyal hayatın, sosyal değişmenin ve insanların sosyal davranışlarının nedenlerinin ve sonuçlarının bilimsel yollarla araştırılmasını konu edinen
bir bilim dalıdır (Bahar, 2009:3). Mali sosyoloji, mali olayların toplumu nasıl etkilediği ve toplumun bu mali olaylar karşısındaki genel tutum ve tepkilerini araştırmaktadır. Diğer bir ifade ile kamu harcamaları, vergi ve vergileme gibi mali
olayların sosyolojik yönden analizini, toplumun tarihi, kültürel, ahlaki, ekonomik
ve kurumsal yönlerini dikkate alarak araştıran bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır (Çelebi, 2012:5).

Mali sosyoloji, devletin sosyo-politik ve ekonomik bakımdan meydana getirdiği
etkiler üzerine yoğunlaşmaktadır. Mali konularda sosyolojiye başvurulmasının temel
nedeni mali olayların temelinde insanın var olmasıdır. Mali olaylarla alakalı yapılacak incelemelerde olayın tarihi, kültürel, ahlaki, ekonomik ve kurumsal yönlerinin dikkate alınması yeterli olmayıp, olayın psikolojik açıdan da değerlendirilmesi gerekli görülmektedir. Bu bakımdan bireylerin iç ve dış faktörlere gösterdiği
reaksiyonları inceleyen psikoloji bilimi, vergileme vb. mali olaylara karşı bireylerin tepkilerinin psikolojik açıdan değerlendirilmesi önem arz etmektedir (Şenyüz, 1995:3). Bu çerçevede karşımıza mali psikoloji disiplini çıkmaktadır.

Mali psikoloji kavramı psikolojinin alt dallarından olan sosyal psikolojiyle yakın ilişki içindedir. Toplumun psikolojik açıdan daha iyi hale getirilmesinde en
önemli unsurlardan biri de ekonomik ve mali unsurlardır. Ülkelerin gelişmişlik
düzeylerine bağlı olarak istihdam oranı, eğitim-öğretim seviyesi, vergi oranları,
kişi başına düşen milli gelir gibi ülkelerin çeşitli sosyal-ekonomik ve mali farklılıkları o ülkede yaşayan vatandaşların, sosyal psikolojilerinde farklı etkiler oluşturur. Bu nedenle mali psikoloji, tüm mali araçların insan davranışları üzerindeki
etkilerinin incelenmesini konu edinmektedir (Sağbaş ve Başoğlu, 2005:125127). Mali psikoloji, genel olarak bütün mali araçların etkilerinin araştırılmasını konu edinmekle beraber, toplumun vergi zihniyeti, devlet borçlanmalarının
psikolojik temelleri gibi konular üzerinde durmaktadır (Dülgeroğlu, 1975:234).
Mali psikoloji disiplini, vergileme ve vergilerin yapısıyla birlikte, bütçe, harcama ve borçlanma gibi araçların bireyler üzerindeki etkileri ile bireylerin bu mali
olaylar karşısındaki tutum ve davranışlarını da incelemektedir (User, 1992:63).
Mali psikoloji alanında yapılan çalışmalar daha çok vergi ve vergiye dönük kavramlar çerçevesinde şekillenmektedir. Mali psikolojinin mali araçlardan sadece
vergilerin, insan davranışları üzerindeki etkilerinin araştırıldığı teorik yaklaşıma
vergi psikolojisi de denilmektedir (Şenyüz 1995:4). Çalışma genel olarak bu çerçevede ele alınmakta ve mali sosyoloji ve mali psikoloji açısından, vergi uyumu,
vergi bilinci, vergi ahlakı, vergi kültürü, vergi yükü ve vergi baskısı (tazyiki), vergi
gayreti ve kayıt dışı ekonomi başlıkları altında ele alınacaktır.
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Vergi Uyumu

İnsanların neden vergi ödeyeceği veya neden vergi ödememe yollarını arayacağı konusu vergiye uyum kavramından yola çıkılarak açıklanabilmektedir.
Verginin ödenmesi konusunda, devletin denetim ve cezai yaptırımları ile zorunlu yaklaşımına ek olarak insanların davranış biçimlerini etkileyen, sosyolojik ve
psikolojik unsurların da dikkate alınarak gönüllülük meydana getirmek büyük
önem arz etmektedir.

Genel olarak vergi uyumu, mükelleflerin vergi beyannamesini ülkede uygulanmakta olan yasalara, vergi düzenlemelerine ve yargı kararlarına uygun olarak zamanında hazırlaması ve verginin gerekli mercilerine zamanında ödenmesi
olarak ifade edilebilmektedir (Özpehriz, 2005:283). Vergi uyumu dört ana unsur
içermektedir Roth ve diğ. Tarafından (1989:20). Bunlar:
1.
2.

Vergiye tabi gelirin tam olarak beyan edilmesi,
Harcamalar ve vergi muafiyetleri gibi gelirden düşülebilecek unsurların
doğru gösterilmesi,
3. Vergi beyannamesinin zamanında doldurulması,
4. Vergi beyannamesinin doğru olarak hesaplanmasıdır
şeklinde ifade edilmiştir.

Bu kapsamda mükelleflerin vergi ile ilgili uyumlarının yükseltilmesini sağlamak ve vergiye uyumlarını sağlamak için gerekli faktörlerin bilinmesi, vergi gelirlerinin artması ve mali sistemin başarılı olması konusunda oldukça önemlidir.
Vergi uyumu genelde “gönüllü” ve “zorunlu” vergi uyumu olarak iki sınıfta
gerçekleşmektedir.
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Şekil 1: Vergi Uyumu
Kaynak: (Kağıtçıbaşı 1992:98)

Mükelleflerin vergiye uyum sağlamaları genel olarak iki gerekçe ile açıklanabilir. Bunlardan birincisi caydırıcı bir takım yaptırımlar ile mükelleflerin uyuma
zorlanmaları (vergiye itaat), ikincisi ise vergiyi ödemeye değer bulmalarıdır (Kağıtçıbaşı, 1992:98). Hiç şüphesiz vergiyi alan tarafın tercih ettiği yöntem gönüllü
vergi uyumunun gelişmesidir. Bunun için de hükümet; halkı çeşitli iletişim yöntemleri vasıtasıyla eğitilmesini sağlayarak verginin gönüllü uyum ile ödenmesini sağlamak istemektedir. Vergi uyumunun sağlanması dünyadaki tüm ülkelerin
vergi ile ilgili en önemli problemleri arasında gelmektedir. Vergi sosyal bir olgu
olmakla birlikte, verginin yüklenicisi olan mükellef için psikolojik bir olgudur.

Bireylerin ve toplumun vergiler karşısındaki psikolojik ve sosyolojik açıdan
tutum ve davranışları çeşitli sonuçlar doğurarak vergilendirme işleminin seyrini
etkiler. Bu noktada mükellef psikolojisini olumlu ya da olumsuz etkileyen faktörlerin tespit edilmesi ve bunlara yönelik politikalar geliştirilmesi önem arz etmektedir. Vergiye gönüllü uyum, verginin mükelleflerince tepki göstermeksizin
kabullenilip ödenmesidir. Vergiye uyumsuzluk ise vergi ödememe veya ödemeyi
geciktirme gibi tutum ve davranışları sonucu meydana gelebilir. Yasal çerçevede
ortaya çıkan vergiye uyumsuzluk hali vergiden kaçınma olarak ifade edilirken,
yasal olmayan yollarla ortaya çıkan uyumsuzluk vergi kaçırma, vergi kaçakçılığı
gibi kavramlarla ifade edilmektedir. Vergi uyumsuzluğuna yol açan sosyolojik ve
psikolojik faktörlerin tespit edilmesi ve buna yönelik önlemler alınmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda mali sosyoloji ve mali psikoloji literatüründe çokça yer
verilen vergi bilinci, vergi ahlakı, vergi kültürü ve vergi baskısı (tazyiki) kavramları ve bunları belirleyen faktörler ön plana çıkmaktadır.

Vergi Bilinci

Devlet fonksiyonlarını yerine getirebilmesi adına gelire ihtiyaç duymaktadır. Genel olarak devletin en önemli gelir kaynaklarını vergiler oluşturmaktadır.
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Devletin vergi alması, vergi ödeyenleri (mükellefleri) farklı tutum ve davranışlar içine sokabilmekte ve vergilerden istenilen sonuçların elde edilememesine
yol açabilmektedir. Dolayısıyla insan psikolojisinin üzerinde durulmadan vergi
üzerinden planlamalar yapmak, insanların vergilerden etkileneceği gerçeğini
göz ardı etmek, vergiye karşı toplumsal tepkilerin artması ve vergilerden beklenen amaçların gerçekleşmemesine yol açacaktır (Edizdoğan vd., 2011:236-237).
Günümüz dünyasında vergiler genel olarak beyan esasına göre toplanmaktadır.
Mükellefin vergisel durumunu yine en iyi kendisinin bileceğinden hareketle beyan usulü oldukça yaygın kullanılmaktadır. Bu usulün etkin ve başarılı uygulanabilmesi mükelleflerin vergi bilincine ve idari yapının mükelleflerin beyanlarının
gerçekliğini tespit ve denetimdeki başarısına bağlı olmaktadır (Güner, 2008:4).
En genel tanımıyla vergi bilinci, mükelleflerin elde ettikleri gelirlerinden, servetlerinden veya yaptıkları harcamalarından; devletin fonksiyonlarını ve görevlerini yerine getirebilmesi adına yapacağı giderlerin karşılanması için, kanunlar ve yasalarda
belirtilen esaslara göre katkıda bulunmaları gerektiğinin farkında olmalarıdır (GİB,
2013:36). Toplumun ihtiyacı olan kamusal nitelikli mal ve hizmetleri sunmak, ekonomik büyüme ve kalkınmayı, gelirin daha adil bir şekilde dağılabilmesi ve ekonomik
istikrar gibi temel görevlerini yerine getirebilmesi için devlet gelire ihtiyaç duymaktadır. Genel olarak devlet gelirlerinin büyük kısmını ise vergiler oluşturmaktadır. Bireylerin ve toplumun verginin, bu fonksiyonel yapısını bilmeleri ve bu bilinç ile vergi
ödemeleri gerekliliği, vergi bilincinin çerçevesini oluşturmaktadır.

Vergi bilinci konusunda literatürde çok fazla sayıda tanıma yer verilmiştir.
Bu tanımların1 genel çerçevesini bireylerin, verginin ne olduğunun algılanması
ve bunun tutum ve davranışlarına yansıtma seviyeleri olarak değerlendirilmiştir. Tanımlarda iki temel konu üzerinde durulmaktadır. Birincisi mükelleflerin
verginin ne olduğu konusunda farkındalığı, diğer bir ifade ile vergi mevzuatı ve
uygulaması konusunda, bilgi sahibi olması iken, diğeri ise, mükelleflerin verginin
alınmasının sebebini bilmesidir. Bir konuda açıklık getirilmesi gerekir ki; vergi
bilincini yalnızca vergiyi ödeme bilinci olarak değerlendirmek eksik olacaktır.
Mükelleflerin ödediği vergilerin harcandığı yerleri bilmesi, bir başka ifade ile
vergilerin hangi kamusal mal ve hizmetlerin sunumunda kullanıldığı, ödediği
vergi karşılığının ne olduğu bilgisi bu kavram çerçevesinde ele alınabilmektedir.
Vergi bilincini etkileyen faktörler, kişisel, sosyo-kültürel, ekonomik, politik ve
hukuki faktörler olarak dört temel grup içerisinde ele alınabilmektedir. Kişisel
faktörler genel olarak bireyin yaşı, cinsiyeti, mesleği, eğitim düzeyi, medeni durumu, gelir düzeyi vb. demografik faktörleri kapsamaktadır. Sosyo-kültürel faktörler ise toplumun kültürel yapısı ve değerleri, inançları, aile yapısı, sosyal gruplar (sivil toplum kuruluşları, ideolojik yapılar…) vb. olarak ifade edilebilmektedir.
Ekonomik faktörler ise ülkedeki milli gelir düzeyi, kamu harcama ve borçlarının
düzeyi, gelirin adil dağılıp dağılmaması, toplam ve kişisel vergi yükü vb. gibi faktörleri kapsamaktadır. Politik ve hukuki faktörler olarak da siyasi iktidarı benimseme, devlete olan bağlılık (aidiyet), vergi sisteminden kaynaklanan; vergi kanun
ve yönetmelikleri, vergi oranları, vergi adaleti ve vergi kanunlarında yapılan sık
değişiklik gibi faktörler olarak ifade edilebilmektedir (Taytak, 2010:499-500).

1 Bknz: Dornstein (1987), Aydemir (1995), Csontos, et al., (1998), Çelikkaya (2002), Sağlam
(2013).

Vergi Ahlakı
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Vergi bilinci ile iç içe bir kavram olan vergi ahlakı, bazı yönleri ile vergi bilincinden ayrışmaktadır. Vergi ahlakı, mükelleflerin vergilerini yasaya uygun ölçü
ve zamanda ödemeleri konusundaki tutum, davranış, inanç ve değer yargılarıdır.
Bu kavramın içine bilgi ile birlikte inançlar, değer yargıları vb. içsel bazı duygu
ve düşüncelerin devreye girmesi sonucu ortaya çıkan tutum ve davranış şekilleri
girmektedir. Bu bağlamda vergi ahlakı en yaygın ifade ile, vergi ödeme konusundaki içsel bir motivasyon olarak tanımlanabilmektedir (Torgler, 2007:4). Burada
vurgulanması gereken konu vergileri ödemenin bir ahlaki yükümlülük olduğu ve
vergileri ödeyerek topluma katkıda bulunduğu inancının yerleştirilmesi gerekliliğidir. Başka bir tanıma göre ise vergi ahlakı; verginin gereğine inanma ve yasal
zorunluluklarını eksiksiz olarak yerine getirme fikrine ve isteğine sahip olmaktır
(Tosuner ve Demir, 2009:2). Vergi ahlakı bir anlamda bireylerin vergi ödeme konusundaki istekliliğidir.

Vergi ahlakı kavramı vergiye uyum açısından büyük önem arz etmektedir.
Torgler, (2007:64) vergi uyumunu görünür bir eylem olarak tasvir etmekte ve
çoğu insanın vergisini ödediğini ifade etmektedir. Vergi ahlakı, vergiye uyum veya
uyumsuzluk durumunun temel belirleyicilerindendir. Özellikle son yıllarda bu
konuda oldukça çalışma yapılmış ve vergi ahlakı konusunda birçok sonuca ulaşılmıştır. Vergiler, hükümetler için vazgeçilmez bir kaynak olduğu ve çoğu kişinin
vergi ödemeyi sevmediği düşünülür. Bu nedenle genellikle idari otorite birtakım
ceza, denetim vb. uygulamalarla vergiye uyumu artırma yoluna gitmektedir. Bu
uygulamalar daha çok zorlayıcı olmakta ve yüksek maliyetlerle sonuçlanabilmektedir. Her bir bireye, her bir ekonomik faaliyete bir denetleyici ve uygulayıcı
tayin etmek zor ve maliyetlidir. Bu nedenle bireylerin verginin toplanmasındaki
rolünü, mükelleflerin sorumluluklarına bağlılıklarını pekiştirecek ve teşvik edecek yöntemler izlemek çok daha rasyonel bir tercih olabilecektir (Torgler ve Schaltegger, 2005:2). Vergi ahlakının oluşması eğitim, bilinçlenme ve gelişmişlik ile
ilgili bir konu olmaktadır.

Vergi ahlakını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Toplumdaki vergi ahlakını belirleyen sosyo-demografik ve sosyo-ekonomik faktörlerin yanı sıra ulusal
onur (aidiyet) ve dindarlık rol oynamaktadır. Ayrıca bir ülkedeki kurumsal yapı
önemli rol oynamaktadır. Burada, vergi mükelleflerinin demokratik bir şekilde
süreçlere katılımının (imkânların) yanı sıra ademi merkeziyetçi vergilendirme
derecesi ve kurumsal güvence düzeyi belirleyici niteliktedir. Son olarak izlenen
politikalar ve yönetim belirleyici olmaktadır. Örneğin, vergi idaresinin tutum ve
davranışları, algılanan vergi yükü, vergi yapısı ve vergi uygulama stratejisi genel
olarak bireylerin vergilerini ödeme istekliliğini etkileyebilir (Torgler ve Schaltegger, 2005:2-3). Feld ve Frey (2002:88) vergi ahlakını kara bir kutuya benzetmekte ve mükelleflerin vergiye uyumsuzluğun bilinmeyen yönlerinin analizinde
kullanılan son unsur olarak ifade etmektedir.

Vergi ahlakı düşük seviyede bulunan toplumlarda, vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma düzeyi daha yüksek oranda gerçekleşmektedir (Torgler, 2003:136).
Vergi ahlakının bireylerin tutumları değerlendirilerek ölçülebilecek bir olgu olması ve vergi ahlakını etkileyen unsurların, ülkeler arasında farklılık göstermesi vergi ahlakı seviyesini ölçmenin zor olduğunu göstermektedir. Dünyada bazı
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kurumlar aracılığıyla belli aralıklarla yapılan araştırmalar ile vergi ahlakının
ölçülmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalardan biri olan ve
literatürde oldukça yaygın olarak kullanılan Dünya Değerler Araştırması (World
Values Survey) 1 ile 10 arasında puanlar ile vergi ahlakı düzeyini ölçmektedir.
Puanların 1’e yaklaşması yüksek vergi ahlakı düzeyini, 10’a yaklaşması ise düşük
bir vergi ahlakı düzeyini göstermektedir. 2010-2014 yılları araştırmasına göre,
vergi ahlakı seviyesinin dünya ortalaması 2,25 iken bu rakam Türkiye’de 1,27
olarak ölçülmüştür (WVS, 2018).

Vergiye uyumda önemli bir faktör olan vergi ahlakı konusuna sadece mükellef
açısından değerlendirmemek, aynı zaman da vergi otoritesi bağlamında vergileme ahlakı açısından da ele almak faydalı olacaktır. Vergileme ahlakı ile ifade edilmek istenen, vergi yükümlüsü ile vergi otoritesi arasındaki ilişkilerin kurumsal
bir yapı içerisinde karşılıklı güven esasına dayanarak oluşturulmasıdır (Kitapcı,
2013:227). Aynı zaman da vergi sisteminin adil ve eşitlikçi bir yaklaşımla oluşturulması vergileme ahlakı açısından değerlendirilebilir. Vergileme ilkelerinden
biri olan uygunluk çerçevesinde temel amaç ve vergi idarelerinin etkin işleyişi
için, mükelleflerin karşılaştığı veya karşılaşabileceği zorlukları en alt seviyeye
çekmek, vergi ahlakının yerleşmesi için gerekli şartları ve ortamı hazırlamak, gerekmektedir (Teyyare ve Kumbaşlı, 2016:8). Ayrıca devleti yönetenlerin bireysel
davranışları, hükümetlerin politikaları da dürüstlükten yana ve halkın çıkarına
endeksli bir yapıda olmalıdır (Edizdoğan vd., 2011:233).

Vergi Kültürü

Vergi kültürü kavramından önce kültür kavramını ele almak daha faydalı olacaktır. Kültür, insanların kuşakları arası etkileşimlerini, ekonomik, sosyal, siyasi
vb. tüm alanlarda ortaya çıkan değerlerini, inançlarını, deneyimlerini, kazanımlarını içeren davranış kalıplarını kapsamaktadır. Bir başka ifade ile kültür, insanların ve toplumların, psikolojik ve sosyolojik açıdan yaşam biçimlerine, anlam
vermelerini sağlamada dikkate aldıkları değerler, tutum ve davranış biçimleri,
semboller olarak ifade edilebilmektedir. Kültürler zaman içinde değişebilmekte ve toplumların tarihsel süreç içerisinde karşılaştıkları her tür ihtiyaçlarına
karşı geliştirdikleri ortak çözümler bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumun ahlaki değerlerini de içine alan kültür yapısı ile vergiye bakış ve algılama
biçimleri ve buna bağlı olarak da bireylerin vergiye uyum konusunda tutum ve
davranışları şekil alabilmektedir. Kültürün yukarıda sözü edilen özellikleri dolayısıyla sosyoloji, psikoloji, ekonomi vb. birçok bilim dalı ile yakın ilişki içerisinde
olabilmektedir. Bu başlık atında toplumlara göre farklı bir biçimde algılanabilen
verginin, sosyal hayatı düzenlemede önemli rolü olan kültür kavramıyla değerlendirilmektedir. Vergi algısının oluşmasında, din, dil, coğrafi özellikler, toplumların gelişmişlik düzeyi gibi pek çok faktörün yanında vergi kültürünün de etkili
olduğu genel kabul gören bir olgudur (Tosuner ve Demir, 2009:10).
Her toplumun sosyolojik ve psikolojik altyapısını oluşturan milliyeti, tarihi,
dili, gelenek ve görenekleri, iktisadi anlayışı, inançları, coğrafi özellikleri, mülkiyet anlayışı gibi faktörler tarafından etki altında kalarak meydana gelen, kendine
özgü bir vergi kültürü bulunmaktadır. Bu kültür, ülkelerin ekonomik ve sosyal
politikalarının belirlenmesinde yol göstermektedir. Hükümetlerin en önemli ge-
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lir kaynağı olan vergiler içinde kültür yapısı önem arz etmekte, bir başka ifade
ile vergi politikalarının belirlenmesinde hükümetler üzerinde önemli etkilere yol
açmaktadır (Gencel ve Kuru, 2012:389).

Vergi kültürü konusunda öncülerden olan Schumpeter vergi kültürünü zamanla evrimsel bir yapı içerdiğini ve gelişmiş vergi sistemlerinin bir göstergesi
olduğunu ifade etmektedir. Vergi kültürünün tarihsel süreç içerisindeki değişim
ve dönüşümü vergi sistemlerinin gelişmişlik yapısına büyük katkı sağlamaktadır
(Nerre, 2001:2-3). Vergi kültürü en genel tanımıyla mükelleflerin vicdanen vergi verme gereği hissetmeleri olarak tanımlanabilir (Işık, 2009:856). Yapılan bu
tanım incelendiğinde vergi kültürünün vergi bilinci ile vergi ahlakı ile yakından
alakalı olduğu ifade edilebilir. Zira toplumu oluşturan bireylerin hür vicdanları tanımı vergi ahlakına, vergi verme gereği ise vergi bilincine atıf yapmaktadır.
Buradan hareketle vergi kültürünü, vergi ahlakı ve vergi bilincinin toplamından
oluştuğunu ifade edebiliriz.

Şekil 2.: Vergi Kültürü

Verginin algılanma biçiminin toplumlara göre farklılık arz ettiği dikkate alındığında, her toplumun kendine özgü bir vergi kültürü bulunduğu ve vergi kültürü, vergi ahlakını etkileyebilecek bir unsur olduğu ifade edilebilir (Cesur ve
Çelikkaya, 2014:2; Ayas ve Saruç, 2015:178).

Vergi kültürünü sadece vergi sistemleri ile ele almak bir başka ifade ile sadece
vergi otoritesi çerçevesinde değerlendirmek eksik olmaktadır. Vergi kültürü kavramı değerlendirilirken vergileme kültürüne, mükellefleri de dahil ederek vergi
ödeme kültürü çerçevesinde değerlendirmek gerekmektedir. Bu durumu Nerre
(2004:2); Schumpeter vergi kültürünü sadece vergi sistemi içinde değerlendirmiş ve vergi yükümlülerini vergi kültürünün bir parçası olarak görmediğini ifade
ederek kapsamın genişletilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Nerre (2008:155)
bir ülkedeki vergi sistemi ve uygulamasını, formel ve enformel kurumlar olarak tanımlamaktadır. Vergi sistemi ve uygulamaları ile ilgili formel ve enformel
kurumların uygulama sürecindeki etkileşimleri ile ortaya çıkabilecek bağımlılıkların da vergi kültürü içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.
Bu tanımda vergi kültürünün diğer tanımlamalardan farklılaşarak sadece vergi
otoritesi tarafından veya sadece mükellefler tarafından oluşturulan bir kavram
olmadığı, bu kavramın vergileme kültürü (vergi otoritesi tarafından oluşturulan)
ve vergi ödeme kültüründen (mükelleflerde olan) daha fazlasını içerdiği anlaşılmaktadır (Bakırtaş, 2016:73). Vergi kültürünün kapsamını aşağıdaki şekilde
görmek mümkündür.
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Kaynak: Nerre, 2001:13

Nerre’ye göre vergi kültürünü içeren ve çevreleyen alan “ulusal kültür”dür.
Ulusal kültür ve vergi kültürü kapsamında oluşturulmuş kültürel normlar ve
tarihsel olarak geliştirilmiş kurumlar vergi kanunlarını oluşturmaktadır. Ayrıca
şekilden ulusal kültürün alt-grubu olarak vergi kültürünün aktörlerini ve aralarındaki etkileşimi de görmek mümkündür. Toplumun sahip olduğu vergi kültürü,
hem mükelleflerin vergiye uyumu hem de vergi politikalarının belirlenmesi ve
uygulanması açısından dikkate alınması gereken önemli bir unsur olmaktadır.

Vergi Yükü ve Vergi Baskısı (Tazyiki)

En basit bir şekilde ifade etmek gerekirse, vergi ödenmesi bir yük teşkil etmektedir. Çünkü mikro açıdan mükelleflerin gelirlerini, makro açıdan ise toplumun gelirlerini, özel sektörden kamu sektörüne aktararak vergi ödeyenlerin
ekonomik gücünde bir azalma meydana getirmektedir. Vergi yükü, tanımdan
anlaşılacağı üzere ödenen vergi ve vergi ödeme gücünün bir fonksiyonu olarak
ele alınmaktadır. Toplam vergi yükü, toplanan bütün vergilerin ekonomi üzerindeki yüküdür. Başka bir anlatım ile herhangi bir ülkede belirli bir dönemde
ödenen toplam vergilerin, o dönemin GSYİH’ya oranı toplam vergi yükünü oluşturur (Arslan, 1992). Bu ilişki aynı şekilde, bir kişinin ödediği verginin, kişinin
gelirine oranlandığında kişisel vergi yükü, ülkenin belli bir bölgesi için veya belli
sektörleri için bu oransal ilişki kurulduğunda ise sırasıyla bölgesel vergi yükü ve
sektörel vergi yükü kavramlarına ulaşılması mümkündür (Gürdal, Altundemir &
Şanver, 2015:51-55). Vergi yükü kavramı, bir ülke kamu maliyesinin değerlendirilmesinde kullanılan önemli göstergelerden biridir (DPT, 2007:3). Zira bu
gösterge, ülke ekonomilerinde gelirin ne kadarının vergi vb., araçlarla kamu kesimine aktarıldığının bir başka ifade ile kamu kesiminin ekonomi içindeki payı
hakkında bilgi vermektedir (Öztürk & Ozansoy, 2011:199).
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Vergi, kişilerin gelirlerinde azalma meydana getirmekte ve ödeyen üzerinde maddi ve manevi bir yük ve baskı oluşturmaktır. Ödeyen kişinin vergi karşısında hissettiği
duygular sübjektif bir nitelik taşıması sebebiyle sübjektif vergi yükü olarak da adlandırılan vergi tazyiki kavramı, bu açıdan psikolojik yönleri ile ele alınmaktadır. Bireyler
aynı düzeyde ve aynı konu üzerinden vergi ödese de sosyal, psikolojik ve kültürel farklılıklar, vergi ödemekten dolayı hissedilen baskının da farklı boyutlarda oluşmasına
yol açabilmektedir. Bireylerin kendine özgü bir kişilik sahibi olması nedeniyle, vergi
ödemekten dolayı her insanın aynı baskıyı hissetmesi mümkün olmadığı için, vergi
yükü özünde sübjektif öğeler taşımaktadır (Şenyüz, 1995:15). Vergi yükünün farklı
algılanması mükelleflerin vergi karşısındaki davranışlarının farklı olmasına neden
olmaktadır. Özellikle vergi yükün ağır hisseden bir mükellefin vergiye karşı tutum ve
davranışı vergi yükünü daha az hisseden bir mükellefe göre daha farklıdır. Vergi yükünde ki bu farklılık vergi bilinci ve ahlakının oluşmasını ve vergiye gönüllü uyumu
azaltan bir etkendir (Tunçer, 2002:104). Sübjektif vergi yükü, bireylerin ödeme gücü
ile ters yönlü bir hareket içinde iken ödenen vergi miktarı ile aynı yönde hareket eden
bir olgudur. Objektif vergi yükü ise matematiksel bir ilişkiyi ifade etmektedir. Vergiden
dolayı hissedilen baskıyı ifade eden sübjektif vergi yükü, psikolojik ve sosyolojik birçok unsur sebebiyle mükellefin bireysel olarak hissettiği baskıyı ifade etmektedir. Bu
açıdan sübjektif vergi yükünün ölçülmesi oldukça zordur. Sübjektif kriterlerle birey
vergi konusunda hissettiği baskıya göre tutum ve davranışlarını belirlemektedir. Bu
açıdan vergiye yönelik bilinç, ahlak ve kültür gibi olguların toplumda yaygın hale gelmesi ve yerleşmesi ile bu baskı belirli ölçüde kontrol edilebilecektir.

Vergi Gayreti ve Kayıt Dışı Ekonomi

Vergi kapasitesi; bir ülkenin, ekonomik kalkınma, vergi türlerinin çeşitliliği, yerleşik halkın vergi verme alışkanlığı gibi yapısal faktörlere bağlı olan, vergi gelirlerini artırabilme konusundaki yeteneğini ifade eden bir kavram olarak tanımlanabilir
(Chelliah, 1971:293). Vergi kapasitesi veya diğer bir ifade ile vergileme kapasitesi
kavramı bir ülkedeki en az geçim düzeyinin üstünde kalan GSYİH’yı ifade etmektedir.
Daha açık bir söylem ile kişinin ailesinin yaşamını devam ettirmeye yetecek düzeydeki asgari miktarların üzerindeki finansal güç olarak tanımlanabilir. Bu ifade bireysel
düzeydeki vergilendirilebilir kapasiteyi ifade ederken aynı ifadeyi topluma uyarladığımızda; toplumun asgari düzeyde ihtiyaçlarını gidermeye yetecek, yaşamını devam
ettirmesine yardımcı olacak, asgari düzeyin üstündeki finansal güç bir ülkedeki vergi
kapasitesini ifade etmektedir (Sağbaş, 2013:44).
Vergi kapasitesi bir ülkenin üzerinde daha fazla vergi yükü taşıyamayacağı sınır
olarak da tanımlanabilir. Vergi kapasitesi iktisadi, sosyal, kurumsal, demografik ve siyasi koşullarına bağlı olarak her ülkede farklı düzeylerde olabilir. Vergi gayreti ise her
ülkenin vergi kapasitesine ve gelirine bağlı olarak değişmektedir (Pessino ve Fenochietto, 2010:65).
Vergi gayreti, vergi kapasitesinin kullanım derecesini gösteren bir unsurdur. Vergi gayreti fiili olarak toplanabilen vergi miktarının, vergi kapasitesine oranıdır (Bahl,
1972:582).
Vergi Gayreti = Fiili Toplanan Vergi / Vergi Kapasitesi

Vergi gayreti; vergi yönetiminin vergi alma gücü ve yeteneği ile vergi yükümlüsünün vergi verme uyumunun bileşiminden oluşmaktadır. Vergi gayretini
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iktisadi, mali, kurumsal, sosyal ve psikolojik faktörler gibi birçok faktör etkilemektedir. Vergi gayreti, vergi idaresinin etkinliği, vergi mevzuatı ve mali yargının
etkinliği, mükellef vergi arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan tepkiler, eğitim düzeyi
ve etkin bir denetim mekanizması gibi faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörlerden bir tanesi de kayıt dışı ekonomidir.

Kayıt dışı ekonomi, ekonomik sistem içerisinde fiilen gerçekleşmesine rağmen idari otoriteden gizlenen, kayıt altına alınmamış ya da alınamamış faaliyetler olarak tanımlanabilmektedir. Kayıt altına alınamayan bu faaliyetler dolayısıyla denetlenememektedir. Bir başka ifade ile kayıt dışı ekonomi milli gelirin
hesaplanmasında katkısı bulunmayan ekonomik faaliyetleri ifade etmektedir. Bu
tanımdan yola çıkarak, bazı kayıt dışı ekonomik faaliyetler yasadışı faaliyetler
olduğu halde, bazıları ise yasaklanmamış bir faaliyetin bilinçli olarak kayıtlara
geçirilmemesi, dolayısıyla vergilendirilmemesi şeklinde meydana gelmektedir
(Schneider ve Enste, 2000:78-79).
Daha genel bir ifade ile kayıt dışı ekonomi vergi kapasitesi ile toplanan vergi
arasındaki farktır. Kayıt dışı ekonomi ne kadar fazla ise vergi kaybı da o kadar fazladır. Kayıt dışı ekonomi büyüdükçe, kayıt altında olan mükelleflerin vergi yükü
artmakta ve buna bağlı olarak vergi gayreti azalmaktadır (Sağbaş, 2013:45).

Kayıt dışı ekonominin ortaya çıkma sebepleri ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte genel olarak enflasyon, işsizlik, gelir dağılımı, vergi adaleti ve
ekonomik istikrarsızlıklar ve krizler gibi mali ve ekonomik nedenler olarak sıralanabilir (Us, 2004: 16). Bunlara ek olarak vergi oranlarının yüksekliği, istisna ve muafiyetlerin varlığı, yasaların basit ve açık olmaması, sık sık değişikliğe
gidilmesi gibi hukuki nedenler (Tosuner, 1995:65) ve siyasi, sosyal, kurumsal ve
psikolojik etkenlere bağlı olarak ortaya çıktığı ifade edilmektedir.
Kayıt dışı ekonomi ile vergi ahlakı arasında da negatif yönlü güçlü bir ilişkinin
olduğu ifade edilebilmektedir. Buna göre vergi ahlakının artması kayıt dışı ekonomi düzeyini azaltan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır (Torgler ve Schneider, 2009:234).

Sonuç

Mali olayların sosyolojik ve psikolojik yönlerinin ne olduğu, bunları etkileyen faktörlerin neler olduğu önemle üzerinde durulması gereken bir konu olarak
güncelliğini korumaktadır. Vergisel yükümlülüklerin düzgün bir şekilde yerine
getirilmesi ve vergi konusunda itaatin sağlanabilmesi açısından bireysel ve toplumsal hassasiyetler ve değerler dikkate alınması gereken bir husustur. Devletin
en önemli gelir kaynakları olan vergilerin etkin bir biçimde toplanabilmesi bireylerin ve toplumun bu sürece gönüllü ve bilinçli bir şekilde katılması açısından,
hem mükellefler hem de uygulayıcılar açısından bu kavramsal çerçevenin anlaşılması büyük önem arz etmektedir.

Mükelleflerin, vergi vb. mali olaylar karşısında tutum ve davranışta bulunurken bu olaylar hakkında temel bilgi, bilinç, ahlak ve kültür gibi değerlerinin oluşması, uygulayıcıların bireylerin ve toplumun vergi vb. mali olaylar karşısında,
sosyolojik ve psikolojik yönlerini dikkate alarak tutum ve davranışlarda bulunmaları, kalıcı ve az maliyetli bir çözüm olabilecektir.
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ENERJİ-EKONOMİK BÜYÜME, YENİ NESİL
PANEL VERİ ANALİZİ1
Tuncer GÖVDELİ

1. GİRİŞ
Enerji, ülkelerin gelişmişlik ve kalkınmışlık seviyesini belirleyen en önemli
etkenlerden birisidir. Bir ülkenin tarımında, sanayisinde veya turizminde belirleyici rolü enerji almaktadır. Enerjinin sosyoekonomik alanda bu denli önemli rol
oynaması, enerjinin stratejik rolünü artırmaktadır.

Enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemeyen enerji kaynakları olmak üzere sınıflandırılmıştır. Dünya ekonomilerinin enerjiye olan ihtiyaçlarının büyük bir kısmı yenilenemeyen enerji kaynakları ile temin edilebilmektedir. Dünyadaki yenilenemeyen enerji kaynakları hızlı bir biçimde tükenmektedir.

Günümüz dünyasında ülkelerin politikaları enerji üzerine kurulmaktadır.
Enerjiye olan talebi daha fazla olan gelişmiş ülkelerin, dünya enerji piyasasında
daha etkin rol oynaması kaçınılmaz bir gerçektir. Geçmişte ve günümüzde enerji
savaşlarının ortaya çıkması, dünyadaki enerji kaynaklarının önemini vurgulamaktadır. Ülkelerin azalan yenilenemeyen enerji kaynaklarına alternatif arayışları giderek artmaktadır.
Uluslararası arenada enerjiyi ucuz ve verimli kullanan ülkeler büyüme hedeflerine daha kolay ulaşmaktadır. Ekonomik büyümenin öncüllerinden olan
enerjinin ucuz yollu tedarik edilmesi ülke politikalarında önemli bir yer teşkil
etmektedir. Ucuz ve temiz enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ülkelere
ciddi avantajlar sağlayacaktır.

Ülkeler yatırımlarını kullanabilecekleri enerjiye göre yaparken, azalan enerji
kaynaklarının yerlerini alternatif enerji kaynakları almaktadır. Enerji tüketiminin ekonomik büyümeye etkilerinin araştırılması gerekmektedir. Böylece ülkeler,
uygulayacakları politikalar ile ülkenin kalkınması sağlanacaktır.
Bu çalışmanın amacı, panel veri ekonometrisini kullanarak, OECD ülkelerin
ekonomik büyümesi ile enerji tüketimi arasındaki ilişki incelenecek olup politika
önerilerinde bulunulacaktır.

1990’lı yıllar itibariyle gelişmiş ülkelerin enerji talebi artış hızında bir yavaşlama gözlemlenirken, özellikle gelişmekte olan ülkelerin talep artış hızı artarak
devam etmektedir. Bu sebeple, önümüzdeki 30 yıllık zaman diliminde enerji talebi
OECD ülkelerinde yaklaşık %17 artarken, OECD dışı ülkelerde yaklaşık %90 artması beklenmektedir. OECD dışı ülkelerden olan Çin ve Hindistan’ın ekonomisi çok
hızlı büyürken, buna paralel olarak enerji tüketimi de hızlı biçimde artmaktadır. Bu
nedenle, Asya kıtasının enerji kaynaklarına olan talebinin artmasına sebep olacaktır (Yılmaz, 2012:34).
1

Bu çalışma “Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi”
başlıklı tezden üretilmiştir.
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Tablo 1. Dünyadaki enerji tüketim eğilimlerinin yıllık ortalama büyüme oranı, (2000-2012, %)

Enerji Kaynağı
Doğalgaz
Petrol

Kömür

Yıllık Ortalama Büyüme Oranı (%)
2,72
1,44
4,86

Nükleer Enerji

-0,27

Rüzgar Enerjisi

208,2

Biyokütle Enerji

4,26

Güneş Enerjisi

Jeotermal Enerji
Hidrolik Enerji

28,1
2,32

-0,68

Kaynak: BP Statistical Review, EIA (U.S. Energy Information Administration)

Tablo 1’de dünyadaki enerji tüketim eğilimlerinin yıllık ortalama büyüme
oranı 2000 ile 2012 yılları arası için sunulmuştur. Enerji kaynakları tüketimi arasında en fazla büyüme oranına sahip enerji kaynağı rüzgar enerjisidir. Rüzgar
enerjisi tüketimi yılda ortalama %208,2 büyümüştür. Güneş enerjisi tüketiminin
yıllık artış hızı %28,1 olarak gerçekleşmiştir ve onu %4,86 ile kömür tüketimi izlemektedir. Yenilenemez enerji kaynaklarından olan doğalgaz ve petrolün tüketimi yıldan yıla artmaktadır. 1965 yılından itibaren hızlı biçimde büyüyen nükleer
enerji bir diğer yenilenemez enerji kaynağıdır ve tüketiminin 2000 yılından beri
yıllık ortalama %0,27 oranında azalmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından
olan jeotermal ve biyokütle enerjisi tüketiminin arttığı, hidrolik enerjisi kullanımının ise azaldığı görülmektedir.
Şekil 1. Dünyada enerji tüketiminin kaynaklara göre dağılımı (Mteb, 2014, %)

Kaynak: BP Statistical Review

Tuncer GÖVDELİ

655

Şekil 1’de 2014 yılının dünyada enerji tüketiminin kaynaklara göre dağılımı sunulmaktadır. Dünyada tüketilen enerjinin %33’ü petroldür. Petrolü %30 ile kömür
izlemektedir ve onu %24 ile doğalgaz takip etmektedir. Petrol, kömür ve doğalgaz
gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarının tüketiminin dünyadaki enerji tüketimindeki payı %87’dir. Bu rakam, ilerleyen yıllarda yenilenebilir enerjiye yeterli önem
verilmediği takdirde, enerji krizlerinin ortaya çıkabileceğinin göstergesidir.

2. LİTERATÜR ÇALIŞMASI

Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ampirik olarak inceleyen ilk çalışma olan Kraft ve Kraft (1978), 1947 ile 1974 dönemi için enerji tüketimi
ile GSYİH verilerini kullanmışlardır. Elde edilen sonuçlarda, GSYİH’dan enerji tüketimine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit etmişlerdir. ABD için yapılan diğer
çalışmalar olan Akarca ve Long (1980), Yu ve Hwang (1984), Yu ve Choi (1985),
enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında bir ilişkiye rastlayamamışlardır.

Lee vd. (2008), 1960 ile 2001 dönemi için 22 OECD ülkesini incelemişlerdir.
Kişi Başına Reel GSYİH, Kişi Başına Enerji Tüketimi ve Kişi Başına Sermaye Stoku
serilerini kullanarak Panel Eşbütünleşme Testi (Pedroni) ve VECM Granger Nedensellik Testi ile analiz etmişlerdir. Seriler arasında uzun dönemli ilişkinin olduğu ve
enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Güvenek ve Alptekin (2010), 25 OECD ülkesini 1980
ile 2005 dönemi için analiz etmişlerdir. GSYİH ve enerji tüketimi verilerini kullanarak Panel Eşbütünleşme Testi (Pedroni) ve Sabit Etkili Panel Veri Regresyonu yöntemleri ile test etmişlerdir. Elde edilen bulgularda, eşbütünleşme ilişkisinin olduğu
ve enerji tüketiminin ekonomik büyümeyi olumlu etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. OECD ülkelerini inceleyen bir diğer çalışma olan Yıldırım ve Aslan (2012), 1960
ile 2009 dönemi için kişi başına reel GSYİH, kişi başına enerji tüketimi, istihdam ve
brüt sabit sermaye verilerini kullanmışlardır. Elde edilen bulgularda, Japonya’da
enerji tüketiminden ekonomik büyümeye doğru nedensellik ilişkisi, Avustralya,
Kanada ve İrlanda’da ekonomik büyümeden enerji tüketimine doğru, İtalya, Yeni
Zelenda, Norveç ve İspanya’da enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında çift
yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
Huang vd. (2008), 82 ülkeyi 1972 ile 2002 dönemi için kişi başına reel GSYİH,
enerji tüketimi, sermaye stoku ve nüfus serilerini kullanarak analiz etmişlerdir.
Panel Var ve GMM metodları kullanılarak elde edilen bulgularda orta ve yüksek
gelirli ülkelerde ekonomik büyümeden enerji tüketimine doğru nedensellik ilişkisine rastlamışlardır ancak düşük gelirli ülkelerde ise enerji tüketimi ile ekonomik
büyüme arasında nedensellik ilişkisine rastlamamışlardır. Chiou-Wei (2008), ABD
ve yeni sanayileşen 8 Asya ülkesini ele aldıkları çalışma 1954 ile 2006 dönemini ele
almaktadır. Reel GSYİH ve toplam enerji tüketimi serileri Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Granger Nedensellik Testi yöntemleri yardımıyla analiz edilmiştir ve ortaya
çıkan sonuçlarda, ABD ve Tayvan’da eşbütünleşme ilişkisi varken diğer 6 ülkede
eşbütünleşme ilişkisi yoktur. Malezya, Tayvan, Hong-Kong ve Endonezya’da enerji
tüketiminden ekonomik büyümeye doğru nedensellik ilişkisi, Singapur ve Filipinler’de ekonomik büyümeden enerji tüketimine doğru nedensellik ilişkisi olmasına
karşılık, ABD, Tayland ve Güney Kore’de enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
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Narayan ve Smyth (2008), 1972 ile 2002 dönemi için G7 ülkelerinin kişi
başına reel GSYİH, kişi başına enerji tüketimi ve kişi başına sermaye oluşumu
verilerini kullanarak analiz etmişlerdir. Panel Eşbütünleşme Testi (Pedroni) ve
Panel Granger Nedensellik Testi sonuçlarına göre seriler arasında eşbütünleşme
ilişkisinin olduğunu ve enerji tüketiminden ekonomik büyüme doğru tek yönlü
nedensellik ilişkisini tespit etmişlerdir.

3. VERİ SETİ VE METOD

Bu çalışmada toplam enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki
24 OECD ülkesinin2 1980 ile 2012 dönemi arası için incelenmiştir. Reel GSYİH
(constant 2005 US$) ve toplam enerji tüketimi (quadrillion btu) verileri kullanılmıştır. Serilerin logaritmaları alınarak modele dahil edilmiştir. Reel GSYİH verileri dünya bankasından (World Bank Indicator), toplam enerji tüketimi EIA (U.S.
Energy Information Administration)’dan alınmıştır.

3.1. Yatay Kesit Bağımlılığı Testleri

Yapılan analizlerde, ilk olarak yapılacak panel birim kök testlerini belirlemek
için yatay kesit bağımlılığının (cross-section dependence) sınanması gerekmektedir. Panel verilerinde yatay kesit bağımlılığı varlığı reddedilirse 1. nesil panel
birim kök testleri kullanılabilir. Ancak panel verilerinde yatay kesit bağımlılığı
varsa, 2. nesil panel birim kök testleri kullanılması daha etkin ve güçlü tahminleme yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Yatay kesit bağımlılığını panel veri setlerinde test edebilmek için kullanılan
testi, Pesaran (2004)
testi
yöntemler, Breusch-Pagan (1980)
ve Pesaran vd. (2008) Bias Adjusted CD test testleridir.
H0: Yatay kesit bağımlılığı yoktur.
H1: Yatay kesit bağımlılığı vardır.

testi, Pesaran (2004)
testi ve PesaBreusch-Pagan (1980)
ran vd. (2008) Bias Adjusted CD testlerinden elde edilecek sonuçlarda olasılık
değerleri 0.05’ten küçük olduğunda %5 anlamlılık düzeyinde H0 reddedilmekte
ve paneli oluşturan birimler arasında yatay kesit bağımlılığı olduğuna karar kılınmaktadır.

tedir.

				
(1)
: artıklar arasında yatay kesit korelasyonlarının tahminlerini göstermek-

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
2

Çalışmaya alınan OECD Ülkeleri: ABD, Almanya, Avustralya, Belçika, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsviçre,
İtalya, İzlanda, Japonya, Lüksemburg, Meksika, Polonya, Şili, Türkiye, Yeni Zelanda ve
Yunanistan olmak üzere 24 ülkedir.
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dağılımı vardır.
testi zaman boyutu yatay kesit boyutundan büyük olduğunda (T>N) kullanılmaktadır.
(2)
istatistiği Pesaran (2004), H0 hipotezi altında T→∞ ve N→∞ durumunda, standart normal dağılır.
testi zaman boyutu yatay kesit boyutundan büyük olduğunda (T>N) kullanılmaktadır.
(3)
Denkleminde,
ortalamayı,
varyansı ifade etmektedir ve elde edilecek test istatistiği, asimtotik olarak standart normal dağılacaktır. Bias adjusted
CD testi yatay kesit boyutu zaman boyutundan büyük olduğunda (N>T) kullanıl-

maktadır. (Pesaran vd., 2008).
3.2. Panel Birim Kök Testi

Çalışmada, Pesaran (2007) tarafından geliştirilen yatay kesit bağımlılığı altında CIPS panel birim kök testi kullanılmıştır.
CADF regresyon denklemi aşağıda sunulmuştur.

Basit dinamik heterojen panel veri modelinde, t zaman ve i’inci yatay kesit
gözlemleri;
,
							

(4)

					
(5)
Burada, gözlemlenemeyen ortak etkiler ve
bireysel spesifik hatadır. Yukarıdaki iki eşitlik ve birim kök hipotezleri şu şekilde yazılabilir:
		

,
ise
alternatif hipotez ise,
,

ve		

tüm i’ler için 		
,

Burada durağan bireylerin kesri

,

		

(6)

(7)
ile

(8)

giderken,

şeklindedir.
Pesaran (2007) çalışması aşağıdaki üç varsayıma dayanmaktadır:
a) Şokların
,
,
, t ve i ‘ler arasında bağımsız
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şekilde dağıldığı, sıfır ortalamaya sahip olduğu,
dereceden momente sahip olduğu varsayılır.

varyansına ve sonlu dördüncü

b) Genel faktör , sıfır ortalamalı ve sabit varyans
sıra momente ile seri olarak korelasyonsuzdur.

ve sonlu dördüncü

c)
, ve bütün ’lerden bağımsız dağılmaktadır.
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.

belirleyici terimleri ve
Burada, gecikme uzunluğu,
dereceden otoregresif parametrelerdir.

(9)

kesite özgü birinci

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, 2014). Buna
göre, yatay kesitsel genişletilmiş ADF (CADF) regresyonu;
(10)

Burada ,
’nin yatay kesit ortalaması ve
’dir. Her
bir kesit için hesaplanan CADF istatistiklerinin aritmetik ortalaması alınarak,
panelin genelinde birim kökün varlığına karar verilir.
			

(11)

’nin EKK t-oranıdır. Kritik değer Pesaran
Burada , denklem 10’deki
(2007)’deki tablo değerleri ile karşılaştırılır.
CIPS test istatistiği sonuçları GAUSS 10 paket programı yardımı ile
hesaplanmıştır.

3.3. Eşbütünleşme Katsayılarının Homojenliğinin Test Edilmesi

Swamy (1970) yaptığı çalışmada, eşbütünleşme denklemlerindeki eğim katsayılarının homojenliğini belirlemiştir. Pesaran ve Yamagata (2008) ise Swamy
testini üst seviyeye çıkararak literatüre sunmuşlardır. Bu testte;
				
(12)
Şeklindeki genel bir eşbütünleşme denkleminde,
eğim katsayılarının, yatay kesitler arasında farklı olup olmadığı test edilmektedir. Testin hipotezleri:
Eğim katsayıları homojendir.

Eğim katsayıları homojen değildir.

Önce panel EKK (Ordinary Least Squares) ile sonra Ağırlıklandırılmış Sabit
Etkiler Modeli (Weighted Fixed Effect) ile tahmin edilerek gerekli test istatistik-
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leri oluşturulmaktadır. Pesaran ve Yamagata (2008), hipotezleri test edebilmek
için iki farklı test istatistiği geliştirmişlerdir:
Büyük örneklemler için:

(13)

(14)
Küçük örneklemler için:
Burada N; yatay kesit sayısını, S; Swamy test istatistiğini, k; açıklayıcı değişken
sayısını ve Var(t,k) standart hatayı ifade etmektedir. Elde edilen olasılık değerleri
0.05’ten küçük olduğunda H0 hipotezi %5 anlamlılık düzeyinde reddedilmekte,
H1 hipotezi kabul edilmektedir. Böylece eşbütünleşme katsayılarının homojen
olmadığına karar verilmektedir (Pesaran ve Yamagata, 2008).

3.4. Durbin-Hausman (Durbin-H) Panel Eşbütünleşme Testi

Bu çalışmada seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi Westerlund (2008) tarafından geliştirilen Durbin-Hausman panel eşbütünleşme testi ile analiz edilmiştir. Durbin-H eşbütünleşme testi, bağımlı değişken I(1) olması koşuluyla, bağımsız değişkenlerin I(1) veya I(0) olması durumunda panel eşbütünleşme analizi yapılmasına
imkan sağlanmakta ve ortak faktörleri dikkate almaktadır (Westerlund, 2008).

Durbin-H yönteminde Westerlund (2008), eşbütünleşme ilişkisinin varlığını
iki farklı test ile incelemiştir. Bunlardan birincisi Durbin-H panel testi, ikincisi ise
Durbin-H grup testidir. Westerlund (2008), Durbin-H grup testinde otoregresif
parametrenin kesitler arasında farklılaşmasına olanak sağlamaktadır. Bu testte
H0 hipotezi eşbütünleşme yoktur, alternatif hipotez ise en az bazı kesitler için
eşbütünleşme ilişkisinin varlığını ifade etmektedir. Westerlund (2008) Durbin-H
panel testinde otoregresif parametrenin bütün kesitler için aynı olduğu kabul
edilmektedir. H0 hipotezi eşbütünleşme yoktur, alternatif hipotez ise panelin tümünde, eşbütünleşme ilişkisi olduğuna işaret eder.
Panel veri modeli aşağıdaki gibi kabul edilir:

				

(15)

					

(17)

				

(19)

				
(16)
dağılımı ortak faktörlere olanak sağlar. Aşağıda belirtilen yatay kesit bağımlılığına izin veren denklem setiyle uyumlu olduğu varsayılır.
				

Her j için

< 1.

(j=1…k) ile k-boyutlu ortak faktör vektörüdür.
Burada ,
yüklerinin uyumlu vektörüdür.

(18)

ise faktör

Durbin-H testini oluşturmak için öncelikle 19 nolu denklemin farkı alınır.
				

(20)
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Eğer
bilinirse, ve
tahmin edilebilir. Fakat
bilinmemektedir.
Bundan dolayı, denklem 19’da yazılan EKK tahmini yerine, temel bileşenler
analizinin uygulanması gerekmektedir.
				

(21)

’nin ana bileşeni tahmincisi olan
, (T-1)x(T-1) boyutlu
matrisinin
en büyük özdeğeriyle uyumlu özvektörü
defa hesaplanarak elde edilir.
Burada ,
ile hesaplanır.
kalıntıların (resid) birinci farkı şu şekilde ifade edilebilir.
ve

hesaplandıktan sonra, kalıntıların farkı aşağıdaki gibi hesaplanır:
				

						

Eşbütünleşmenin olmadığı belirten H0 hipotezi,
edilmesiyle asimtotik eşdeğerdir.

(22)

(23)

olup olmadığını test

			
(24)
Durbin-H testini oluşturmak için gerekli diğer bir tahminci Kernal
tahmincisidir. Çekirdek tahmincisi aşağıdaki gibi tanımlanabilir:
EKK kalıntıları

’dir.

ise bant genişliği parametresidir.

(25)

’nin değeri,

’nin uzun dönem varyansı
’nin tahmini ile uyumludur. Buna karşılık gelen
olarak ifade edilebilir. Bu tahminler yapıldıktan
eşzamanlı varyans tahmini
sonra iki varyans oranı hesaplanabilir:
Burada;

ve

				

(26)

ve
’dir.		
(27)
Bu hesaplamalar yapıldıktan sonra, Durbin-H testleri aşağıdaki formüllerden
tahmin edilir:
;		

.		

(28)

(29)

3.5. Uzun Dönem Eşbütünleşme Katsayılarının Tahmin Edilmesi
Çalışmanın bu bölümünde, seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edildikten sonra uzun dönem bireysel eşbütünleşme katsayıları yatay kesit bağımlılığını göz önünde bulunduran Ortak İlişkili Etkiler (Common Correlated Effect
- CCE) yöntemiyle Pesaran (2006) tahmin edilmiştir. CCE yöntemi, zaman boyutunun kesit boyutundan küçük veya büyük olması durumunda dahi tutarlı ve
asimtotik normal dağılım gösteren sonuçlar üretebilen bir tahmincidir (Pesaran,
2006). Bu testin aşamaları aşağıdaki gibidir:

,
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;

(30)

Doğrusal heterojen panel veri modeline ait olan denklem 30 yi’den yola
çıkarak;
					

(31)

				

(32)

Yukarıda , gözlenebilen ortak etkileri ve
ifade etmektedir.
Model,

, gözlemlenemeyen ortak etkileri

dönüşümüyle sürdürülmektedir.

4. AMPİRİK SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Yatay kesit bağımlılığı testleri ile panel birim kök ve eşbütünleşme testlerinin
birinci nesil veya ikinci nesil testleri seçimi yapılmaktadır. Yatay kesit bağımsızlığı durumunda birinci nesil, yatay kesit bağımlılığı durumunda ikinci nesil testlerinin kullanılması gerekmektedir.
Tablo 1. OECD ülkeleri için yatay kesit bağımlılığı testleri sonuçları

Regresyon Modeli:
Testler

CDLM1 (Breusch ve Pagan, 1980)
CDLM2 (Pesaran, 2004 CDLM)
Bias-adjusted CD test (Peseran vd., 2008)

LGDP

LTET

Panel

471,878
[0,000]

376,826
[0,000]

1.692,919
[0,000]

9,462
[0,000]

11,942
[0,000]

278,376
[0,000]

8,337
[0,000]

4,291
[0,000]

60,308
[0,000]

Not: Tablo değerleri CD test istatistiklerini, parantez içerisi olasılık değerlerini
vermektedir.

Tablo 1, OECD ülkelerinin yatay kesit bağımlılığı testlerini göstermektedir.
Elde edilen bulgularda, ekonomik büyüme ve toplam enerji tüketimi serilerinde
H0 reddedilip alternatif hipotez kabul edilmiştir. Seriler arasında yatay kesit bağımlılığı olduğundan ikinci nesil panel birim kök testi kullanılmalıdır. Panel geneline bakıldığında, yine alternatif hipotez kabul edilmiştir. Böylece kullanılması
gereken panel eşbütünleşme testinin ikinci nesil olması gerekmektedir.
Yatay kesit bağımlılığı olması durumunda, panel birim kök testi ikinci nesil panel
birim kök testi olmalıdır. Tablo 1’de seriler arasında yatay kesit bağımlılığı olduğundan ikinci nesil panel birim kök testi olan CIPS Birim Kök Testi kullanılmıştır.
Tablo 2. OECD ülkeleri için CIPS birim kök testi sonuçları

CIPS

LGDP
Test İstatistiği
-1,890

LTET
Test İstatistiği
-2,107

ΔLGDP
Test İstatistiği
-3,018***

ΔLTET
Test İstatistiği
-3,816***

Not: CIPS için kritik tablo değerleri N=24 T=33 için sabitlide sf. 280 IIb’de %1’de -2,38
ve %5’te -2,20’dir. Maksimum gecikme uzunluğu 3 olarak alınmıştır ve optimal gecikme
uzunlukları, Schwarz bilgi kriterine göre belirlenmiştir. *** ve ** sırasıyla %1 ve %5’te
anlam düzeyini ifade etmektedir.
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OECD ülkelerinin panel birim kök testi sonuçlarına göre, düzeyde ekonomik
büyüme ile toplam enerji tüketimi serilerinin birim kök içerdiği Tablo 2’de görülmektedir. Bu nedenle, GSYİH’da veya toplam enerji tüketiminde meydana
gelebilecek şoklar Panel genelinde kalıcı etki oluşturabilecektir. Serilerin birinci
farkları alındığında ise durağan olduğu görülmektedir.

OECD ülkelerinin uzun dönem katsayılarının homojen olup olmaması seçilecek eşbütünleşme testi için önem arz etmektedir. Tablo 4’te homojenlik testinin
sonuçları verilmiştir.
Tablo 3. OECD ülkeleri için homojenlik testi sonuçları
Test İstatistiği

Olasılık Değeri

44,624

0,000

46,733

0,000

Tablo 3’te hesaplanan testlerin olasılık değerleri 0.05’ten küçük olduğu için, H0
hipotezi reddedilip alternatif hipotez kabul edilmiştir. Eşbütünleşme denkleminde,
sabit terim ve eğim katsayılarının heterojen olduğuna karar verilmiştir.
Ekonomik büyüme ile toplam enerji tüketimi arasında eşbütünleşme analizi
Durbin-H Eşbütünleşme Testi ile yapılmış ve sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 4. OECD ülkeleri için Durbin-H eşbütünleşme testi sonuçları

TESTLER

PANEL
1,735
Durbin-H Grup İstatistiği
[0,041]
1,800
Durbin-H Panel İstatistiği
[0,036]
Not: Tablo değerleri test istatistiklerini, parantez içerisi olasılık değerlerini vermektedir.

Tablo 4’te Durbin-H Eşbütünleşme Testi sonuçları sunulmuştur. Durbin-H
Grup İstatistiği ve Durbin-H Panel İstatistiği sonuçlarına bakıldığında %5 anlam
düzeyinde bir eşbütünleşme eşitliğinin olduğu görülmektedir. Bu durum ekonomik büyüme ile toplam enerji tüketimi arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Eşbütünleşme ilişkisi tespit edildikten sonra, eşbütünleşme ilişkisinde bağımsız değişkene (toplam enerji tüketimi) ait uzun dönem katsayılarının tahmin
edilmesi gerekmektedir.
Tablo 5. OECD ülkeleri için eşbütünleşme katsayı tahmin sonuçları

PANEL

1980-2012 Dönemi için Eşbütünleşme Katsayısı
Eşbütünleşme Katsayısı
Test İstatistiği
0,391***
4,45

Not: ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10’da anlam düzeyini ifade etmektedir.

Tablo 5’teki Panel CCE tahmincisinin sonuçları incelendiğinde, 1980 ile 2012 dönemindeki eşbütünleşme katsayısı beklenildiği gibi pozitiftir ve 0,391 olarak bulunmuştur. 1990 ile 2012 dönemi sonuçları incelendiğinde eşbütünleşme katsayısı 0,434
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olarak bulunmuştur. Her iki dönemin test istatistiğinin de %1 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Elde edilen bulgular beklentimizle ve Lee vd. (2008), Chiou-Wei
(2008), Narayan ve Smyth (2008), Güvenek ve Alptekin (2010), Yıldırım ve Aslan
(2012), Pirlogea ve Cicea (2012) ve Saidi ve Hammami (2015) ile uyumludur.

5. SONUÇ

Çalışmada enerji kaynakları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki OECD ülkeleri için 1980 ile 2012 dönemi arası incelenmiştir. Yapılan analizlerde, ilk olarak panel birim kök testlerini ve eşbütünleşme testini belirlemek için yatay kesit
bağımlılığının (cross-section dependence) sınanması gerekmektedir. Bu amaçla,
Breusch-Pagan (1980) CDLM1 testi, Pesaran vd. (2004) CDLM2 testi ve Pesaran
vd. (2008) Bias Adjusted CD yatay kesit bağımlılığı testleri kullanılmıştır. Yapılan
analizlerde hem serilerde hem de eşbütünleşme denkleminde yatay kesit bağımlılığı söz konusudur. Bu nedenle ikinci nesil birim kök testi ve eşbütünleşme testi
kullanılmıştır.

İkinci nesil birim kök testlerinden olan Pesaran CIPS (2007) testi yardımıyla
serilerin durağanlıkları incelenmiştir. Serilerin düzeyde birim köklü olduğu, birinci farklarının alınması neticesinde durağan hale geldiği belirlenmiştir. Eşbütünleşme denklemlerindeki eğim katsayılarının homojen olup olmadığını belirlemiştir. Pesaran ve Yamagata (2008) tarafından geliştirilen test yardımıyla beş
modelde de eğim katsayılarının heterojen olduğu belirlenmiştir. İkinci nesil eşbütünleşme testlerinden olan Westerlund (2008) Durbin-H eşbütünleşme testi
yardımıyla uzun dönemli ilişki analiz edilmiştir. Elde edilen bulgularda, serilerin
uzun dönemde birlikte hareket edeceği sonucuna ulaşılmıştır.
Eşbütünleşme ilişkisi bulunduktan sonra uzun dönem eşbütünleşme katsayılarının tahmini Common Correlated Effect (CCE) ile incelenmiştir. Eşbütünleşme
katsayıları her model için iki farklı dönem için tahmin edilmiştir.
Toplam enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki OECD ülkeleri ve OECD dışı ülkeler için analiz edilmiştir. Analizler sonucunda eşbütünleşme
katsayıları pozitif çıkmıştır ve %1 düzeyinde anlamlıdır.

Enerjiye ihtiyaçlarının büyük kısmını ithal eden ülkelerin kendi enerji kaynaklarını tedarik edebilmesi gerekmektedir. Bir ülkenin rezervlerinde yenilenemeyen enerji kaynaklarının yeterince olmaması o ülkenin uluslararası arenada
rekabet edebilirliğini azaltmaktadır. Aynı zamanda politik sorunların ülke içi
üretim ve hizmet sektörlerine ciddi darbe vurabilme ihtimali artmaktadır. Bu nedenle kendi enerji kaynaklarını oluşturması gerekmektedir. Yenilenebilir enerjiye
yapacağı yatırımlar neticesinde diğer ülkeler ile rekabet edebilirliği kolaylaşacaktır.
Enerji verimliği, dünyada birçok ülkenin gündemindedir. Enerji verimliliğinin
artırmak için yeni uygulamalar ile birlikte teknolojiye büyük önem verilmektedir.
Enerji verimliliğinin arttırılması ile birlikte çevreye olumsuz etki azalacak, kaynaklar daha az kullanılacak ve enerjiyi ithal eden ülkelerin cari açığı azalacaktır.
Bunun içinde enerjiyi yoğun kullanan sektörlerin uyumlu çalışması gerekmektedir. İnsanların bu anlamda bilinçlendirilerek daha duyarlı hale getirilmesi sağlanmalıdır.
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OKUL SOSYAL ÇALIŞMASI İÇİN AMERİKA’YI
YENİDEN KEŞFETMEK
Emel YEŞİLKAYALI

Giriş
Okullar, Dünya’nın pek ülkesinde bir asırdan fazla süredir sosyal çalışma mesleğinin uygulama alanıdır. Ancak, okul sosyal çalışması özellikle son yıllarda çok
tartışılmaya başlansa da ülkemizde henüz resmi olarak uygulanmamaktadır.

Ülkemizde okul sosyal çalışması ile ilgili tartışmalar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarının ve çocukların etkin katılımı ile hazırlanan “Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nın Yüksek Planlama Kurulu’nca kabul edilerek
10.12.2013 tarih ve 2013/33 karar sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra
yoğunlaşmıştır. Bu strateji belgesi ve eylem planı, ülkemizde çocuk haklarının uluslararası standartlarda uygulanması, korunması, geliştirilmesi ve “bu amaçla gereken kaynakların ayrıldığı, ülke ölçekli bütünsel bir Çocuk Refahı Sistemi’nin hayata
geçirilmesi hedefi” ile hazırlanmıştır. Bu eylem planında ortaya konan mevcut durum çerçevesinde bir dizi stratejik amaç belirlenmiştir. Belirlenen bu amaçlardan
birisi de, “Okullarda çocuk, aile ve okul yönetimi arasında gerekli işbirliğini sağlamak ve şiddet öyküsü olan çocukları tespit ederek psiko-sosyal yönden desteklemek amacıyla” 2016 yılına kadar “okul sosyal hizmet sistemi”nin kurulmasıdır.
Bu karar henüz hayata geçirilmemiş olmasına rağmen, konunun çeşitli mecralarda
hararetle tartışılmasına ve akademik alanda da çalışmaların yoğunlaşmasına neden olmuştur. Ancak bu çalışmaların, büyük çoğunluğu kuramsal ve aynı zamanda
okul sosyal çalışmasının gerekliliğine dikkat çekmeye yöneliktir. Oysa ülkemizde
okul sosyal çalışmasını sağlam temellere oturtabilmek için, uygulandığı ülkelerde
bu alanda yaşanan sorunların da bilinmesi gereklidir.
Bununla birlikte uygulamanın yapıldığı ülkelerin büyük çoğunluğunda da,
hem etkili müdahale ve uygulamalara hem de karşılaşılan sorunlara ilişkin yeterli
çalışma bulunmamaktadır. Allen-Meares ve Montgomery, Dünya çapında okul sosyal çalışması alanında gelişmeler yaşanmasına, pek çok ülkede gerekliliğinin ve
etkililiğinin kabul görmesine rağmen, konuyla ilgili alan yazının büyük bir çoğunluğunun ABD’nden geldiğini belirtmektedir.1 Şüphesiz bunun en önemli nedeni,
okul sosyal çalışmasının bir yüzyıldan fazla süre önce ABD’de başlaması, kanıta
dayalı uygulama ve müdahalelerin oluşmuş olmasıdır. Buna rağmen, ABD’de dahi,
halen sosyal çalışmacıların rollerine, görev tanımlarına, eğitimlerinin yeterliliğine, okul idarecileri tarafından düşük kabullerine yönelik tartışmalar ve sorunlar
yaşandığı da ilgili literatürden anlaşılmaktadır. Bu tartışmalar o kadar yoğundur
ki, 1978 yılından beri ABD’de yayınlanan ve sadece okul sosyal çalışması alanında
makale kabul eden tek dergi olan Çocuk ve Okullar (Children & Schools) dergisinde
uzun süredir en çok okunan makaleler listesininin ilk sırasında Sherman’ın “Okul
1

Paula Allen-Meares - Katherine L. Montgomery, “Global Trends And School-Based Social Work”, Children & School, C. 36, S. 2, Nisan 2014, s. 105-112.
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Sosyal Çalışmacısı: Okul Ekosisteminde Marjinalleştirilmiş Bir Meta”2 başlıklı
makalesi ilk sıradadır. Bu makalenin amacı da, bu tartışma ve sorunlardan yola
çıkarak, ülkemiz okul sosyal çalışması uygulamaları için öneriler geliştirmektir.

Bu bağlamda, Çocuk ve Okullar Dergisi’nde 2000 yılından sonra yer alan makalelerdeki, okul sosyal çalışmacılarının yaşadığı mesleki rol ve sorumluluklar ile
okul sosyal çalışmasının işleyişine ilişkin sorunların neler olduğu gözden geçirilerek, bu tartışmaların ışığında ülkemiz için bu alanda “Neler yapabilirz”e dair
öneriler sunulacaktır.

Okul Ortamlarında Görev Yapan Sosyal Çalışmacılar Hakkındaki
Tartışmalar

İlgili makaleler gözden geçirildiğinde, okul sosyal çalışmacıları hakkındaki
tartışmaların genel olarak aşağıda belirtilen konularda olduğu görülmektedir.
1.

Okul sosyal çalışmacılarının uygulama rollerinin yeterince açık olmaması
ve değişkenliği ile, okul psikologları ve okul danışmanları ile üst üste binen
rollerinin ayrışması ihtiyacı.
2. Okul sosyal çalışmacılarının okul personeli tarafından anlaşılmada ve varlıklarını meşrulaştırmada karşılaştıkları ve yine rol tanımlarının belirsizlik
ve yetersizliği ile birlikte ele alınan zorluklar.
3. Okul sosyal çalışmacılarının eğitimlerinin yeterliliği hakkındaki tartışmalar.
Ancak bu başlık altında ele alınabilecek tartışmaların da, yine sosyal çalışmacıların rol tanımlarının yetersizliği ile iç içe ele alındığı görülmektedir. Bu nedenle, bu makalede de okul sosyal çalışmacıları hakkındaki tartışmalar, okul sosyal
çalışmacılarının rolleri ve varlıklarını meşrulaştırmada karşılaştıkları zorluklar
ve okul sosyal çalışmacılarının eğitimlerinin yeterliliği hakkındaki tartışmalar olmak üzere iki alt başlıkta ele alınacaktır.

Okul sosyal çalışmacılarının rolleri ve varlıklarını meşrulaştırmada
karşılaştıkları zorluklar hakkındaki tartışmalar

Bu başlık altında gözden geçirilecek ilk makale, Nevada Eyaleti’nde okul sosyal çalışmacılarının okul sistemi içersindeki maruz kaldıkları önyargılı ve olumsuz tutumların anlaşılmasına yönelik teorik bir çalışmadır. Tower, çalışmasının
temelini, 1996 yılında gerçekleştirilen ve özel eğitimcilerin öğrenci destek hizmeti olarak ele alınan sosyal çalışmaya yönelik tutumlarının araştırıldığı geniş
çaplı bir çalışmaya dayandırmıştır. Bu araştırmanın sonuçları, eğitimcilerin sosyal çalışmacılara yönelik tutumlarının, okul temelli hizmetlerin gelişmesini ve
büyümesini engellediğinin ileri sürülmesine neden olmuştur. 3

Tower, araştırma sonucuna göre, birçok özel eğitimcinin okul sosyal
çalışmacılarının rollerini anlamamasının ve düşük değer vermelerinin, okul temelli hizmetlere maruz kalmamalarından kaynaklandığını ileri sürmektedir.

2 Megan Callahan Sherman; “The School Social Worker: A Marginalized Commodity within the School Ecosystem”, Children & Schools, C. 38, S. 3 Haziran 2016, s. 147-151.
3 Kristine Tower, (2000). “Image Crisis: A Study of Attitudes about School Social Workers”; Social Work in Education, C.. 22, S. 2, Nisan 2000, s.83-94
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Araştırma, Nevada’da özel eğitimcilerin sosyal çalışmacılarla anlamlı deneyimler yaşamak için çok az fırsata sahip olduklarını göstermiştir. Bulgulardan, daha
olumlu ve destekleyici tutumlar sergileyen eğitimcilerin, özel eğitim programlarında sosyal çalışmacılarla birlikte çalışmış ve rolleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olan kişiler oldukları anlaşılmaktadır. Tower, araştırma sonuçlarının
endişe verici olduğunu, sosyal çalışmacıların özel eğitim programlarında ve okullarda yabancı ve “başka bir evin misafirleri” olarak görüldüklerini belirtmektedir. Yazar, sosyal çalışmacılara yönelik yanlış ve bazen hakarete varan olumsuz
tutumların sadece eğitimcilerle sınırlı kalmadığını; sosyal çalışmacılara yönelik
bu tür tutumlardan ve bazı yanlış kavramlardan medyanın da sorumlu olduğunu
ileri sürmektedir. Televizyon ve gazetelerin, çocukların yaşadığı nadir olumsuz
vakalarda, hemen aşırı yük altındaki çocuk refah sistemini suçladığını ancak aile
ve çocukların güçlendirilmesi için çalışan sosyal çalışmacıların başarılarını ise
duyurmadığını belirtmektedir. Tower bu noktada, ülkemiz için de geçerli olabilecek iki öneri sunmaktadır. Bu önerilerden ilki, sosyal çalışmacılar, topluma sundukları katkıyı, başarılarını ve mesleğin güçlü yönlerini göstermek için medyanın
gücünü kullanmayı öğrenmelidir. Ayrıca, sosyal çalışmacılar, diğer disiplinlerdeki
meslek elemanlarının desteğini almak için çalışmalıdır. 4

Agresta makalesinde, Humes ve Hohenshil (1987), Gibelman (1993), Davis (1996) ve Forte’un (1998) araştırmalarının, okul sosyal çalışmacılarının
rolleri ile okul psikologlarının ve okul danışmanlarının rollerinin giderek benzer hale geldiğinin gösterdiğini belirtmiştir.5 Agresta, hem bu durumun zaman
içerisinde değişip değişmediğini belirlemek hem de rollerin açıklığa kavuşturulması amacıyla bir araştırma gerçekleştirmiştir. Araştırma bulguları, okul sosyal
çalışmacılarının zamanlarının en büyük bölümünü bireysel danışmanlık (yüzde
17.4), grup danışmanlığı (yüzde 10.3) ve yönetici ve öğretmen danışmanlığına
(yüzde 11,3) ayırdıklarını ve bireysel ve grup danışmanlığı için daha fazla zaman
harcamayı istediklerini göstermiştir. Okul psikologları ise, gelişimsel değerlendirmelerin mesleki kökenlerine daha uygun olduğunu ve zamanlarının yaklaşık
dörtte birini psikometrik testlere ayırdıklarını ve zamanlarının yüzde 16’sını
yaptıkları testin sonuçlarının yazılmasına harcadıklarını, ancak daha az test
yapmak ve rapor yazmak istediklerini belirtmişlerdir. Öte yandan psikologlar,
zamanlarının sadece yüzde 7’sini bireysel danışmanlık ve yüzde 3’ünden daha
azını grup danışmanlığına ayırdıklarını, ancak bireysel ve grup danışmanlığına
daha fazla zaman ayırmak istediklerini belirtmişlerdir. Psikologlar ayrıca zamanlarının yaklaşık yüzde 11’ini yönetici ve öğretmen danışmanlığına harcadıklarını
bildirmişlerdir. Ancak yine psikologların, bireysel ve grup danışmanlığı rollerine sosyal çalışmacılar kadar zaman ayırmak istemedikleri görülmüştür. Agresta
araştırma bulguları ışığında, sosyal çalışmacı ve psikologların danışmanlık rolü
için rekabet ettiklerinin söylenemeyeceği sonucuna varmıştır. Ancak bu durum,
okul danışmanları ile okul sosyal çalışmacılarının rollerinin ve rol algılarının
karşılaştırılmasında görülmez. Agresta , sosyal çalışmacıların ve danışmanların
zamanlarının önemli bir kısmını bireysel ve grup danışmanlığı için harcaması ve
her iki grubun da bu rollerde daha fazla zaman harcamak istemesi; her iki meslek

4 Tower, age, s. s.83-94
5 Jacqueline Agresta,. “Professional Role Perceptions of School Social Workers, Psychologists, and Counselors”, . Children & Schools, C. 26, S. 3, Haziran 2004, s. 151-163.
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gurubunun, kendi meslekleri ve meslektaşları için bu rollerin uygunluğuna atfettikleri derecelendirmelerin yüksekliği ve diğer meslek grubu için bu rollerin uygunluğuna ise daha az puan vermesi nedenleri ile, bireysel ve grup danışmanlığı
için sosyal çalışmacılar ve danışmanlar arasında mesleki rekabetin olduğunun
belirtilebileceğini ifade etmiştir. Bununla birlikte, okul sosyal çalışmacılarının
rollerinin, toplum bağlantısına zaman ayırmaması ve zaman ayırmak da istememesi nedeni ile, ziyaretçi öğretmenler döneminden beri önemli ölçüde evrimleşmiş olduğu görüşünde olduğunu belirtmiştir.6

Corbin konuyu kavramsal açıdan ele alan makalesinde, okul ortamlarında
çalışan sosyal çalışmacıların, okul düzeyindeki sistematik çalışmalarda liderlik
ve politika oluşturma faaliyetlerine sınırlı katılımının belgelendiğinden yola çıkarak, okul sosyal çalışmacılarının sistematik çalışmalarının önündeki engelleri
ele almış ve bu engellerin üstesinden gelmek için önerilerde bulunmuştur.7 Corbin’e göre, okul sosyal çalışmacılarının sistematik çalışmalarda liderlik ve politika oluşturma faaliyetlerine katılımlarının önünde dört engel bulunmaktadır. Bu
engellerin, liderlik rolünü yerine getirmede karşılaşılan engeller olduğu kadar
aynı zamanda okul sosyal çalışmacılarının varlıklarının kabulü ile ilgili sorunları içerdiği anlaşılmaktadır. Bu engellerden ilki, sosyal çalışmacıların okuldaki
diğer eğitimcilerden gördükleri kabul edilmezliktir. Corbin, kendi deneyimlerinden yola çıkarak, okul sosyal çalışmacılarının sistematik bir şekilde çalışmaya
başladıklarında, okul personeli ve yöneticilerden daha fazla kabul ve değer gördüklerini belirtmektedir. Diğer engel, okul sosyal çalışmacılarının birçoğunun
daha geniş bir şekilde, çok düzeyli çalışmasını engelleyen ağır yüklerdir. Yazar,
bu engelin, öğretmenlerin öğrencileri çoğu sorunda sosyal çalışmacılara yönlendirmelerinden kaynaklandığını belirterek, öğretmenlerin, sınıflarındaki sorunları ve bazı davranış problemlerini ele almada okul düzeyinde müdahaleler
geliştiren ekip tarafından desteklenmeleri halinde azalabileceğini belirtmekte
ve bunun örneklerini sunmaktadır. Okul sosyal çalışmacılarına yönelik üçüncü
engel, öğrenciler için psikoeğitim değerlendirmelerinin yapılması gibi görevlerinin zamanlarının büyük bölümünü alması ve okul içinde sosyalleşmelerine izin
vermemesidir. Corbin sosyal çalışmacılara yönlendirilmemesi gereken başvuruların da sosyal çalışmacılara yönlendirilmesi nedeni ile iş yüklerinin arttığını
savunmaktadır. Bu nedenle sosyal çalışmacıların, hangi başvuruların kendilerine
yönlendirilmesi gerektiği hakkında okul çalışanlarını eğitmelerini önermektedir.
Son engel, okul ortamında yeterli sayıda sosyal çalışmacının olmaması nedeni
ile sosyal çalışmacıların, rol modellerinin ve kendilerine rehberlik yapacak bir
meslektaşlarının olmamasıdır. Corbin, bu durumun okul sosyal çalışmacılarının,
sistematik bir şekilde nasıl çalışacaklarını kavramsallaştırmakta zorlanmalarına
neden olabileceğini savunmaktadır. 8

Altshuler ve Reid Webb, okul sosyal çalışmacılarının, özellikle okul psikologları ve okul danışmanları ile karşılaştırıldığında, bir okul profesyoneli olarak varlığını meşrulaştırmada ve anlaşılmada zorluklarla karşılaşıp, daha savunmasız

6 Agresta,. age, s. 151-163.
7 Joanne N. Corbin, “Increasing Opportunities for School Social Work Practice Resulting from
Comprehensive School Reform”; Children & Schools, C. 27, S. 4, Ekim 2005, s. 239-246.
8 Corbin, age, s. 239-246.
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kaldıklarını belirtmektedir. Yazarlar, bu durumun, okul sosyal çalışmacılarının,
mesleki rollerinin ve eğitim gerekliliklerinin yetersiz tanımlanmasından kaynaklanabileceğini ileri sürmektedir. 9

Richard ve Sosa, okul ortamlarında görev yapan sosyal çalışmacıların farklı iş
unvanları olduğunu ve bu farklı unvanlarının çeşitli bağlamlarda gerçekleştirilen
mesleki uygulamaları ve mesleki rollerdeki potansiyel farklılıkları yansıttığını
belirterek, Louisiana’daki okul sosyal çalışmacıları için en çok hangi unvanların
kullanıldığını incelemişlerdir. Araştırma sonucunda, okul sosyal çalışmacıların
rollerinin tutarsız, parçalanmış ve bağlamsal olduğu bir kez daha belgelenmiştir.
Yazarlar, sosyal çalışmacıların ulusal rol tanımlarının geliştirilmesinin, politikalardaki belirsizliklerin giderilmesinin ve uygulama parametrelerinin savunulması gerektiğini belirtmişlerdir. Aynı zamanda okul sosyal çalışmacılarının, işverenlerini, okul müdürlerini, toplulukları ve kamuyu kendi beceri kümeleri içinde
uygulama yapmalarına izin verilmesi konusunda eğitmeleri gerektiği konusunda
da öneri sunmuşlardır. 10

Phillippo ve Stone da makalesinde 11, Agresta’nın araştırma bulgularını12
destekleyen diğer araştırma sonuçlarından söz etmektedir. Onlar, okul sosyal
çalışmasının okullar içindeki ve etrafındaki sistemlere daha fazla yönelmesine
yönelik çağrılara rağmen, bilimsel kanıtların, bireysel ve küçük grup müdahalelerinin uygulamaya hakim olmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtmektedirler.
İlgili makalenin yazarları, Okul sosyal çalışmasının okul sistemine yönelik çalışabilmeleri için, okulun temel özelliklerini, örgütsel bağlamda kısıtlanmış rollerini; başarılı okul, öğretmen ve öğrenci değişimini destekleyen ve engelleyen
müdahaleleri; okul ortamı boyunca olumlu sonuçlara nasıl katkıda bulunabileceklerini anlamaları gerektiğini söylemektedirler. Ancak yazarlar, araştırmaların,
sosyal çalışmacıların örgüt düzeyindeki rollerini ve etkililiklerini geliştirme çabalarının dirençle karşılaşabileceğini de gösterdiğini belirtmektedirler.

Okul sosyal çalışmacılarının rolleri ve okul sistemi içindeki meşruiyeti hakkındaki en çarpıcı tartışmanın yer aldığı makale Sherman tarafından yazılmıştır.
Sherman , aylardır Çocuk ve Okullar Dergisi’nin en çok okunanlar listesinde ilk
sırada olan kavramsal makalesinde, okul sosyal çalışmacılarının her zaman eğitim sisteminin iç işleyişinden bir şekilde uzaklaştırıldıklarını, marjinalleştirilip
dışlandıklarını belirtmiştir. Bu sürecin işleyişini ise şöyle özetlemiştir: Okul sosyal çalışmacıları, mesleğin başlangıcından itibaren risk altındaki öğrenciler, özel
eğitim ihtiyacı olan öğrenciler gibi geleneksel sistemin aykırı olanları, dışında
kalanları ile çalışmaya başlamış olmaları nedeniyle öğretim sisteminin paydaşları tarafından göz ardı edilmişlerdir. Bu nedenle, okul ekosistemi içinde marjinalleşmeleri de erken olmuş ve okul çapındaki değerleri küçülmüş, geleneksel

9 Sandra J. Altshuler-Jennifer Reid Webb, School Social Work: Increasing The Legitimacy
of the Profession, Children & Schools, C. 31, S. 4, Ekim 2009, s. 207-218..
10 Laura A. Richard-Leticia Villarreal Sosa, “School Social Work in Louisiana: A Model of
Practice”, Children &Schools, C. 35, S. 4, Ağustos 2014, s. 211-220
11 Kate Phillippo - Susan Stone, “Toward a Broader View: A Call to Integrate Knowledge
about Schools into School Social Work Research”, Children & Schools, C. 33, S. 2, Nisan
2011, s. 71-81.
12 Agresta,. age, s. 151-163.
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öğrenme sistemlerindeki varlıkları reddedilmiştir. Bu marjinalleşme daha sonra, felsefi çerçevede ve okullar içindeki çalışma sorumluluklarını biçimlendiren
sonuçsal uygulamalarda da devam etmiştir. Aynı zamanda, çoğu durumda sosyal çalışmacılar, sosyal çalışmacılar aracılığı ile sunulan benzersiz ve kapsamlı
kaynakları tam olarak anlamayan, farklı eğitim ve felsefi bakış açılarına sahip
bireyler tarafından denetlenmektedir. Bu da değerlerinin anlaşılmamasına, küçümsenmelerine neden olan unsurlardan birisi olmaktadır. 13

Sherman, okul sosyal çalışmacılarının işlevselliğini etkileyen unsurlarla ilgili
literatürü gözden geçirdiği bu makalesinde, Phillippo ve Stone’un 14 kanıta dayalı
görüşlerini de desteklemektedir. Yazar, sosyal çalışmacıların yüz yıldan fazla süredir, eğitim sistemi içinde bir yaşam gücü olarak çeşitli roller ve sorumluluklar
üstlenmelerine rağmen, genellikle vaka yöneticisi veya destekleyici danışmanlık
ve kriz müdahalesi için görevlendirildiklerini belirterek, okullara idari olarak katkıda bulunma kapasitelerinin fark edilmediğini vurgulamaktadır. Ayrıca, sosyal
çalışmacıların aldıkları eğitim nedeniyle okul ve eğitim politikalarını belirleme,
yönetme kabiliyetlerinin ve potansiyellerinin eğitim sistemi içerisinde kullanılmadığını savunmaktadır. Sherman, sosyal çalışmacılardan okul ve bölge düzeyindeki
politikaları geliştirmede liderlik rolü üstlenmeleri yerine, “çok disiplinli bir ekibe
katkıda bulunma”larına öncelik vermelerinin beklendiğini belirtilmektedir. 15

Yukarıda Agresta 16, Corbin 17, Altshuler ve Reid Webb 18 Phillippo ve Stone
, Richard ve Sosa 20, Sherman’ın 21araştırma ve çalışmalarını, geniş çaplı araştırma sonuçları ve çalışmalar da desteklemektedir. Okul sosyal çalışmacılarının
zamanları ve enerjilerini öncelikli olarak bireysel veya küçük grup çalışmalarına
ayırdıkları 22,23, 24; rol karmaşası yaşadıkları 25; birçok okul yöneticisi tarafından
sosyal çalışmacıların görev tanımlarının çok dar kapsamda anlaşıldığı diğer araştırmacı ve yazarlar tarafından da vurgulanmaktadır. Aynı zamanda okul sosyal
çalışmacılarının okul bırakmayı önleme çabalarında liderlik rolünü üstlenmeleri
26
ve daha geniş grupları ya da sistemleri etkileyen önleme ve müdahale çabaları19

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26

Sherman, age, s. 147-151.
Phillippo - Stone, age, s. 71-81.
Sherman, age, s. 147-151.
Agresta,. age, s. 151-163.
Corbin, age, s. 239-246.
Altshuler-Reid Webb, age, s. 207-218.
Phillippo - Stone, age, s. 71-81.
Richard-Sosa, age, s. 211-220.
Sherman, age, s. 147-151.
Andy J. Frey - David R. Dupper, “A Broader Conceptual Approach To Clinical Practice
For The 21st Century”, Children & Schools, C. 27, S. 1, Haziran 2005, s. 33–44.
Lynn Bye- Melanie Shepard- Jamie Partridge- Michelle Alvarez, “School Social Work
Outcomes: Perspectives Of School Social Workers And School Administrators”, Children & Schools, C. 31, S. 2, Nisan 2009, s. 97–108.
Christopher A. Peckover- Matthew L. Vasquez- Stephanie L. Van Housen- Jeanne A. Saunders- Larry Allen “Preparing School Social Work for the Future: An Update of School
Social Workers’ Tasks in Iowa”, Children & Schools, C. 35, S. 1, Haziran 2013, s. 9-17.
Peckover, et all., age, s.9-17.
Debra M. Hernandez Jozefowicz-Simbeni, “An Ecological And Developmental Perspective On Dropout Risk Factors İn Early Adolescence: Role Of School Social Workers
İn Dropout Prevention Efforts”. Children & Schools, C. 30, S. 1, Haziran 2008, s. 49–62.
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nı arttırıp, bireylere odaklanmayı azaltmaları gerektiği görüşleri de diğer yazarlar27, 28, 29 tarafından da desteklenmektedir.

Okul sosyal çalışmacılarının eğitimlerinin yeterliliği hakkındaki
tartışmalar

“Çocuk ve Okullar” Dergisi’nde yer alan makaleler gözden geçirildiğinde, doğrudan ve sadece okul sosyal çalışmacılarının eğitimlerinin yeterliliğine odaklanan az sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak bu makalelerin de, sosyal çalışmacıların okul ortamlarında rollerini uygulamada ve kabullerinde yaşanan sorunlar
üzerine temellendiği görülmektedir. Bununla birlikte bu çalışmaların ayrı bir
başlık altında ele alınmasının nedeni, ülkemizdeki ilgili müfredat düzenlemeleri
için referans oluşturmak üzere dikkat çekmektir.

Altshuler ve Reid Webb30 (2009), sosyal çalışmacıların, okul ortamlarında çalışmak için dayanak oluşturmada okul danışmanları ve okul psikologlarının gerisinde kaldıklarını belirterek; okul ortamlarında görev yapan sosyal çalışmacılar
için meşruluklarını arttırmalarının anahtarının mesleki hazırlık ve yeterliliklerinin açıklığa kavuşturulması olduğunu savunmuşlardır. Yazarlar, bu nedenle hangi standartların oluşturulması ve nasıl bir profesyonel hazırlık gerektiği konularını tartışmışlardır. Altshuler ve Reid Webb (2009), sosyal çalışmacıların okul
ortamlarında vaka yöneticiliği, bağlantı kuruculuk ve gençlik savunuculuğu gibi
rollerin yanında, klinik uygulamalar, mesleki işbirlikleri, sistemik müdahaleler
de gerçekleştirmelerine dikkat çekerek, bu çoklu rol ve işlevlerin yerine getirilmesinin iyi bir mesleki hazırlığı gerektirdiğine vurgu yapmışlardır.

Altshuler ve Reid Webb31, okul sosyal çalışmacılarının eğitimi için Sosyal
Çalışma Eğitim Konseyi’nin (Council on Social Work Education –CSWE- ) tavsiye
ettiği gereklilikleri, başlangıç olarak olumlu bulmaktadır. Bu eğitim gereklilikleri,
devlet okuluna dayalı staj; eğitim mevzuatı ve özel eğitim bilgisi, özel gereksinimli
öğrenci değerlendirmesini kapsamlı olarak ele alan en az birer ders; okul sosyal çalışmasının politikalarını ve uygulamalarını tam anlamıyla kapsayan en az bir derstir. Ayrıca Ulusal Sosyal Çalışmacılar Birliği (National Association of Social Workers
– NASW -) ve Amerika Okul Sosyal Çalışmacıları Birliği’nin (School Social Work
Association of America – SSWAA-) önerilerinin de dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadırlar. Bu öneriler şunlardır: okullarda görev alacak sosyal çalışmacılar,
hem özel eğitim yasasını hem de kamu eğitim haklarını; engelliliğin varlığını doğru
bir şekilde nasıl değerlendireceğini; uygulama değerlendirme tekniklerini ve değerlendirme verilerinin nasıl yorumlanacağını; en iyi uygulama standartlarını karşılayan mikro ve mezo-düzey müdahaleleri nasıl gerçekleştireceğini; geçici krizler

27 David R. Dupper- Cynthia Rocha- Rebecca F. Jackson- Gayle A. Lodato, “Broadly Trained But Narrowly Used? Factors That Predict The Performance Of Environmental Versus İndividual Tasks By School Social Workers”, Children & Schools, C. 36, S. 2, Nisan
2014, s. 71–77.
28 Frey- Dupper, age, s.33-44
29 Kristina C Webber, “A Qualitative Study of School Social Workers’ Roles and Challenges in Dropout Prevention”, C. 40, S. 2, Nisan 2018, s. 82–90.
30 Altshuler-Reid Webb, age, s. 207-218.
31 Altshuler-Reid Webb, age, s. 207-218.
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veya uzun süreli zorluklarla karşılaşan öğrenciler için engellerin nasıl kaldırılacağını bilmelidir. Altshuler ve Reid Webb, NASW, SSWAA ve CSWE’nin, okul sosyal çalışmacıları için spesifik ve ölçülebilir yeterliliklerin tanımlanması ve mesleki eğitim gerekliliklerinin standartlaştırılmasından ortak sorumlu olmasının,
okul sosyal çalışmasının ve sosyal çalışmacıların meşruluğunu güçlendireceğini
savunmaktadırlar. Ayrıca, okul sosyal çalışmacılarının sistemli değişim çabalarındaki etkisini değerlendiren mesleki literatürdeki makalelerin de, bu çabaları
daha da güçlendireceğini belirtmektedirler.

Berzin ve O’Connor32 makalesinde, araştırmaların okul sosyal çalışmasının
eğitim ortamının dinamik bağlamından kaynaklanan taleplere uyum sağlayamadığını gösterdiğini belirterek, bu durumun müfredat ve ders içeriklerinden
kaynaklanıp kaynaklanmadığını incelemiştir. Berzin ve O’Connor’a göre, derslerde okul sosyal çalışmacısının rollerini tanımlamaya önem verilse de, bu
tanımlamalar ile uygulama teorileri ve eğitim arasında tutarsızlıklar olduğu
görülmektedir. Yazarlar, teorik modeller okul sosyal çalışmacılarını çok düzeyli uygulamalara yönlendirse de, müfredat ve ders içeriklerinin bu yönlendirmeye uygun olmadığını belirtmektedir. Çalışmanın en önemli bulgusu, okul sosyal
çalışmasına ilişkin yüksek lisans derslerinin içeriğinin, yüksek oranda okul sosyal
çalışmacılarının rollerini özetlemeye ve klinik çalışmalara odaklanmaya doğru
eğilim gösterdiği yönündedir. Öte yandan, müfredatlar sosyal çalışmacıların rollerini klinik ve sistemik uygulama düzeylerinde tanımlasalar da, ilave ders programlarının içeriklerinin bu rol tanımlarını desteklemediğini belirtmektedirler.
Özellikle sistemik değişimin nasıl yaratılacağına ilişkin bilginin, aileler, öğretmenler ve yöneticilerle işbirliği yapılması gerektiğinden bahsedilmesi ile sınırlı
kaldığı görülmektedir. Berzin ve O’Connar’a göre en büyük boşluk, bireysel veya
grup müdahaleleri yoluyla sistemlerin nasıl etkileneceği üzerinedir. Yazarlar,
derslerde grup müdahaleleri yoluyla sistemlerin nasıl etkileneceği üzerinde
durulmamasına rağmen, grupla çalışmanın öğretilen tek müdahale modeli olduğunu belirtmektedirler. Bununla birlikte, derslerde sürekli olarak özel eğitim
içeriği, gizlilik ve etik konularının gözden geçirildiğini, okul sosyal çalışmasının
tarihinin ve rollerinin özetlendiğini de belirtmektedirler. Berzin ve O’Connor
çalışmalarının, okul sosyal çalışması müfredatlarının öğrenme ve okul başarısızlığı konusundaki yetersizliğini de ortaya koyduğunu vurgulamaktadırlar. Diğer
vurguladıkları konu da, sosyal çalışmacıların eğitim sisteminde söz sahibi olabilmeleri için değişen eğitim ortamına ve okulları etkileyen politikalara dikkat
etmelerinin gerekliliğidir. Bu konuların ders içeriğinde yer almasına ragmen,
mevzuata yeterli zamanının ayrılmadığını, oysa eğitim politikaları ve mevzuatın
birlikte ele alınması gerektiğini savunmaktadırlar. 33
Aslında okul ortamlarında sosyal çalışma ve sosyal çalışmacılar hakkındaki
pek çok tartışmayı içeren ve sonucunda bu tartışmalara çözüm olarak sosyal çalışmacıların eğitimine dikkat çeken bir çalışma da, Gherardi ve Whittlesey-Jerome tarafından gerçekleştirilmiştir. Onlar da Shermann’ın34 uzun süredir en çok

32 Stephanie Cosner Berzin- Sarah O’Connor, “Educating Today’s School Social Workers:
Are School Social Work Courses Responding to the Changing Context?”, Children &
Schools, C. 32, S. 4, Kasım 2010, s.237-249.
33 Berzin- O’Connor, age, s.237-249.
34 Sherman, age, s. 147-151.
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okunanlar listesinin ilk sırasında yer alan makalesinde belirttiği gibi, birçok okul
sosyal çalışmacısının marjinalleşmiş hissettiğini belirtmektedir. 35 Gherardi ve
Whittlesey-Jerome’un çalışması, bu makalede bahsedilmiş olan tüm tartışmaların sonuca bağlanması gibidir. Yazarlar, okul sosyal çalışmacılarının halen rollerinin yeterince açık olmaması, eğitim sistemine olan katkılarının anlaşılamaması, makro uygulamalardan uzak durmaları gibi sorunlara yanıt olarak, okullarla
sosyal çalışma pratiği için kavramsal bir model sunmuşlardır. Bu model, eğitim
politikasına ve pratiğine daha fazla dikkat edilmesini, eğitimcilerle istişare ve
işbirliği için sosyal çalışmacıların kritik öneme sahip becerilerini geliştirmesini
sağlayacak eğitim içeriklerinin arttırılmasını gerektirmektedir. Yazarlar gelecekteki okul sosyal çalışmacıları için eğitimlerinin içeriğinde, daha güçlü bir makro
uygulama temeline, istişare ve işbirliği becerilerinin geliştirilmesine yönelik
uygulamalara, eğitim politikası ve örgütü hakkında bilgi temeline yer verilmesi
gerektiğini savunmaktadırlar. Yazarların vurguladıkları diğer bir konu da, iyi uygulamaların bulunup, sosyal çalışmacıların bu uygulamalardaki rollerinin değerlendirilip, eğitim içeriğinin iyi uygulamalara dayandırılması gerekliliğidir.

Sonuç ve Öneriler

Okul ortamlarında sosyal çalışma uygulaması, gerekliliği çok tartışılsa ve başlatılması yönünde bazı girişimler olsa ve kararlar alınsa da henüz ülkemizde başlamamıştır. Bununla birlikte bu gözden geçirme çalışması, okul sosyal çalışmasının bir asırdan fazla süredir uygulandığı ABD’de de sosyal çalışmacıların ciddi
sorunlar yaşadığını göstermektedir.

Bu sorunların büyük çoğunluğu, okul sosyal çalışmacılarının okul psikologları
ve okul danışmanları ile çakışan rolleri, sosyal çalışmacıların çok düzeyli müdahaleler yerine daha çok klinik ve mikro düzeyde müdahalelere yönelmeleri, mesleki
rollerinin belirsizliği ve bu belirsizliğin de etkisi ile okul yöneticileri ve diğer okul
çalışanları tarafından marjinalleştirilmeleri, dışlanmaları gibi görünse de, eğitimlerinin içeriğinin yetersizliğinin bu sonuca neden olduğu da tartışılmaktadır.
Bu çalışmada, gözden geçirilen makalelerde belirtilen ve yukarıda sıralanmış
olan sorunlar ve bu sorunlarla ilgili öneriler ile ülkemizdeki durumdan yola çıkarak, aşağıdaki öneriler sunulmuştur:
Türkiye’de okul sosyal çalışması henüz başlamamış olmasına rağmen, çeşitli
kentlerde okullarla işbirliğini içeren hatta okul sosyal çalışması projesi olarak
isimlendirilen bazı proje örnekleri bulunmaktadır. Proje uygulamasında sosyal
çalışmacıların da yer aldığı iyi uygulama örneklerinin medyadan yararlanarak
duyurulması ve okul sosyal çalışmasının başlatılması için kamuoyu desteği yaratılması gerekmektedir.

Türkiye’de “sosyal hizmet” lisans programlarının tümünde okul sosyal çalışması/okul sosyal hizmeti dersi bulunmamaktadır. Bu dersin bulunduğu okullarda ise okul sosyal çalışmasının tarihsel gelişimi ve okul sosyal çalışmacısının rolleri üzerinde odaklanıldığı görülmektedir. Gözden geçirilen makalelerde
belirtilen sorunlar göz önüne alındığında, ülkemizde okul ortamlarında sosyal

35 Stacy A Gherardi- Wanda K Whittlesey-Jerome, “Role Integration through the Practice
of Social Work with Schools”, Children & Schools, C. 40, S. 1, Haziran 2018, s. 35-44.
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çalışmacılar görev almaya başladığında eğitimlerinin yetersiz kalacağı açık bir
şekilde anlaşılmaktadır. Bu nedenle okul sosyal çalışmasına hazır meslek elemanları yetiştirebilmek için müfredatta düzenlemeler yapılması gerekmektedir.
Bu düzenlemelerde, Sosyal Hizmet Okulları Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları
Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı birlikte ve aktif rol almalıdır.
Ülkemizde halen Sosyal Hizmet Lisans bölümlerinin tümünde okul sosyal çalışması/okul sosyal hizmeti dersi bulunmamaktadır. Sosyal Hizmet lisans bölümlerinin müfredatında, sosyal çalışma alanlarını içeren dersler arasına okul sosyal
çalışması dersi de dahil edilmelidir.
Müfredatta, okul sosyal çalışmasına ilgi duyan ve bu alanda kariyer yapmak
isteyen öğrenciler için, eğitim mevzuatı ve politikaları, özel eğitime giriş, davranış değiştirme yöntem ve teknikleri, aile katılımı derslerinin de seçmeli de olsa
bulunması gerekmektedir.

Üniversitelerin Sosyal Çalışma bölümü lisans programlarında görev yapan
akademisyenlerin, öğrenci uygulamalarını planlarken okulları da göz önünde bulundurması ve yalnızca eğitim değil okullarda sosyal çalışmacı bulunmaması nedeniyle aynı zamanda uygulama danışmanlığını da üstlenmeleri gerekmektedir.
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SOSYAL ÇALIŞMA ETİĞİNE POSTMODERN
BİR YAKLAŞIM: BAŞ, KALP, EL VE AYAK
ETİĞİ

Emel YEŞİLKAYALI
Açık değerlere ve etik ilkelere sahip olmak hem meslek olmanın hem de meslek saygınlığının bir gereğidir. Sosyal çalışma mesleği de kabul gören değerlere
ve bu mesleki değerlere dayanan etik ilkelere sahiptir.

Mesleki etik, mesleki değerlerin uygulamaya aktarılmasını ilkelere bağlamaktadır. Mesleki değerler ise, ilgili mesleğin icrasında neye önem vermemiz, neyi
yapıp neyi yapmamamız gerektiği hakkındaki rehberlerimizdir. Dolayısı ile, mesleki değerler büyük ölçüde değişmezdir.

Ancak bir de kişisel değerlerimiz vardır. Kişisel değerler de, kendimizin ya
da diğerlerinin neyi yapıp neyi yapmaması gerektiği hakkındaki inançlarımızdır.
Aynı zamanda önemli ya da önemsiz olanlar ile bunların kendi aralarındaki hiyerarşik sıralaması hakkındaki inançlarımızdır. Bu inançlar, ahlaki gelişim sürecinde ve toplumdan etkilenerek oluşur. Bununla birlikte, değerlerimiz, deneyimlerimiz ve algılarımızın süzgecinden geçmiştir. Bu nedenle değerler, kişiye özgüdür.
Aynı nedenle de, kişisel değerlerimiz zaman içinde değişebilir.
Sosyal çalışma uygulamalarında neyin daha önemli olduğu ve neyi yapıp neyi
yapmamamız gerektiği konusunda bize rehberlik eden mesleki değerlerimiz, bizi
uygulamada hatalı davranışlardan korur. Ancak Banks’ın (2006, s.13), belirttiği
gibi, mesleki bile olsa değerlerimizin uygulamaya yansıtılması bireysel kararlarımıza bağlıdır. Oysa ki, mesleki etik işin içine girdiğinde, bu değerlerimizi uygulamaya nasıl yansıtacağımız konusunda kurallar bulunmaktadır. Bu kuralların uygulanması, bireysel kararlara bağlı değildir ve tüm meslek elemanlarının hizmet
sunumunda bu kurallara uyması gerekmektedir.

Ife (2017, s.161), yalnızca her bir sosyal çalışmacının biricikliğini değil, aynı
zamanda her bir farklı bağlamı (kültürel, örgütsel, siyasal, birliğe dayalı) ve her
bir konumu (birey, aile, topluluk) teke indirgeyen ve tek bir bağlamda tek bir
sosyal çalışmacının “çalışması” na göre şekillendirilen bu etiği “paketlenmiş” ve
“yemek tarifi kitabı reçetesi”ne indirgenmiş bir etik olarak nitelemektedir. Sosyal
çalışma uygulamasının “öngörülemez, dağınık, kaotik ve son derece değişken” olması nedeni ile, çoğu sosyal çalışma metni “uygulama için özgün reçeteler hazırlamayı reddettiği” için, etik alanında böylesi bir kesinlikte uygulama önerilerinde
bulunulmasını eleştirmektedir. Ife, sosyal çalışma etiğinin geleneksel çerçevesinin sorunlu yanları üzerinde dururken, etik konusuna “postmodernist” bir bakışı benimsemiştir. Bununla birlikte Ife (2017, s.161), “etik uygulama” ifadesinin
halen bazı anlamlara sahip olduğunu ve daha kollektif ilerici uygulamalara kapı
aralamak gerektiğini savunmaktadır.

Aslında etik üzerindeki bu tartışmalar, büyük ölçüde sosyal çalışma değerlerinin uygulamaya nasıl yansıtılacağı hakkındadır. Sosyal çalışma değerlerinin
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temelinde insana saygı, özgürlük, adalet, eşitlik, ayrımcılık yapmama gibi insan haklarına paralel değerler hep var olmuştur. Bununla birlikte, tarihsel bağlam içinde
tüm Dünya’da süregelen savaşlar, ayrımcılık, baskı, eşitsizlik ve adaletsizlikler, etik
değerlerin uygulamaya nasıl yansıtılması gerektiği konusunda farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımlar, sosyal çalışma etiği yaklaşımlarında da bir evrilmeyi
beraberinde getirmiştir. Bu nedenle, etik anlayışı tüm dünyada değişirken, sosyal çalışma etiğinde de daha kollektif ilerici uygulamalara kapı aralayan sadece Ife değildir.

Houston da(2012), değerlerin uygulamaya nasıl yansıtılacağı bağlamında, “çoğulcu değerler”e vurgu yaparak, sosyal çalışma etiğine kollektif ilerici bir uygulama
önerisinde bulunmaktadır. Bu makalenin amacı da, Houston’ın önerdiği sosyal çalışma etiği yaklaşımı bağlamında, sosyal çalışma değerleri ve etiği hakkındaki güncel
tartışmaların gözden geçirilmesidir. Bu gözden geçirmede, önce sosyal çalışma değerlerinde “çoğulcu değerlere” doğru evrilmeyle birlikte yol alan “postmodern etik”
üzerinde durulacaktır. Ardından Houston’ın “çoğulcu değerler” üzerine oturttuğu
kollektif ilerici bir sosyal çalışma etiği uygulama önerisi olan ve Sevenjustein’in
“baş”, “kalp”, “el”, “ayak” metaforuyla biçimlendirilen kollektif yaklaşımı üzerinde
durulacaktır.

Geleneksel Değerlerden Çoğulcu Değerlere Doğru Postmodern Etik

Barsky’e göre (2010, s. 20-21), sosyal çalışma değerleri Addams’ın topluluklarla çalışmanın önemine vurgu yapan makro modelinden elde edilen değerler
ile Richmond’un bireylerle, ailelerle ve küçük sistemlerle çalışmalara odaklanan
mikro modelinden elde edilen değerlerin kombinasyonundan oluşmaktadır. Genelci yaklaşım ile, Addams ve Richmond’un modelinden elde edilen değerler, bütün sosyal çalışma mesleğini uygulayanlar için bir değer temelinde birleşmiştir.
Reamer (2005) ise, sosyal çalışma etiği ve değerlerinin gelişimini dört farklı
dönemde kategorize ederek incelemiş ve II. Dünya Savaşı’nın sonrasındaki dönemi (1950’li ve 1960’lı yıllar) “değerler dönemi” olarak adlandırmıştır. Bu dönemde, sosyal çalışmacıların müracaatçılara nasıl davranacağını belirleyen ve
yukarıda da belirtilen makro ve mikro uygulama modellerinden üretilen değerler kombinasyonu ilk yazılı kurallar ortaya çıkmıştır. Sosyal çalışmacıların müracaatçılarına nasıl davranmaları gerektiği hakkındaki kuralları ortaya koyarak
listeleyen ilk kişi Biestek’ti (1961)(Shardlow, 2015, s.76). Her ne kadar Biestek’i
eleştirseler de Timms (1983) ve Butrym (1976) gibi sosyal çalışma değerleri ile
ilgilenen başka yazarlar da, benzer listeler gelişirmişlerdir.

Bu geleneksel sosyal çalışma değerleri listelerinde, tipik olarak sosyal çalışmacı / müracaatçı ilişkisine odaklanılmıştır. Bu nedenle, müracaatçının bireyselliğine bağlı olarak etik ilkelerin geliştirildiği bir değer sistemi önerilmiştir. Müracaatçılar eşitsizlik yaşadıysa, mesleki çözüm üretirken, cinsiyete veya ırk temelli
farklılıklar gibi diğer özelliklere bakılmaksızın herkese aynı erişimi ve aynı müdahaleyi geliştirmek, değerli bulunmuştur. Böylece, geleneksel değerlerle ilişkili olarak özellikle Timms (1983), Biestek (1974) ve Butrym’ın (1976) önerdiği
sosyal çalışma değerleri listeleri ön plana çıkmıştır (Parrot, 2010, s. 21). Parrot,
etik prensiplerin evrensel olduğunu ve herhangi bir sosyal çalışma bağlamında
uygulanabilir olduğunu savunan bu yazarların geliştirdiği etik ilkelerin listesini
aşağıdaki gibi kategorize etmiştir.
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Şekil 1: Geleneksel değerler. Parrott, L. (2010). Values and ethics in social work practice.
Great Britain: Learning Matters. Kitabından şekil aynen alınmıştır.

Bu kategorizasyonda, bireylere saygının ortak değer olarak kabul edildiği,
müracaatçıya saygı, kabul, yargılamama ve kendi kaderini tayin etmenin ise en az
iki yazar tarafından paylaşılan değerler olduğu görülmektedir. Bu değerler daha
çok mikro düzeydeki uygulamalara gönderme yapmaktadır (Parrot, 2010, s.21;
Hatiboğlu, 2011). Oysa sosyal çalışma mesleğinin en üst amacı toplumsal refahın
sağlanması ve bu bağlamda bireylerle, gruplarla, toplumla ve örgütlerle çalışmalar yapılmasıdır. Toplumsal refahın sağlanması ise, baskı ve ayrımcılık karşıtı, engel kaldırıcı uygulamaları gerektirmektedir.
Tam da bu noktada, son yıllarda geleneksel etik kodların bizzat sosyal çalışmacıları baskı ve engellerle karşı karşıya getirdiği ve herhangi etik bir sorunun
çözümünde uygulanması halinde, doğru cevabı vereceği inancının anlamsızlığı
tartışılmaktadır. Bu tartışmalar daha çok “modernist etik” ve “postmodernist
etik” kavramları etrafında sürmektedir.

Ife’e göre (2017, s.150) “modernist etik”, her şeyi iyi ya da kötü tek bir sistem
içinde toplayabilirsek anlayabileceğimiz, “karmaşıklık ve çeşitliliği, “mantıklı”
olması için bir anlatı kapsamına alma girişimi”dir. “En iyi uygulama” kavramı,
modernitenin tiplemesidir. Oysa bir şeyin tek ve zorlama bir açıklaması olamaz.
Birçok “iyi” ve “iyi uygulama”, farklı bağlamlarda var olabilirken, böylesi tekliğe
zorlamalar, baskın dünya görüşünün kontrolünde olan farklı sesleri ötekileştirmekle sonuçlanmaya mahkumdur. Ife (2017, s.151-152), bu nedenle günümüzde
sosyal çalışma etiği düşüncesinin, kesinlikten ve güvenceden uzak, çeşitlilik ve çoklu gerçekliği ile daha tutarlı bir biçimde yeniden kavramsallaştırılmaya çalışıldığını
belirtmektedir. Ayrıca, günümüzde farklı sosyal çalışmacı grupları tarafından farklı
etik kodlar önerildiğini, çeşitli alternatif kodların varlığının da, “sosyal çalışmanın”
etrafının tek bir etik kodla kaplanamayacağını gösterdiğini vurgulamaktadır. Ona
göre, tek bir etik koda mahkum edilmek, meslek bünyesinde daha az güçlü seslerin
ötekileştirilmesi ile sonuçlanacaktır. Ife, eleştirdiği noktalar olsa da, aslında görüşlerini Zygmunt Bauman’ın postmodern etik anlayışı üzerine inşa etmektedir.
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Bauman, etiğin postmodern inşası üzerine çalışan en önemli isimdir. Zygmunt
Bauman’ın deyimiyle ‘akışkanlık’ yani günümüz yaşam tarzının esnekliği dikkate alındığında bu yaşadığımız çağda, ‘değer’in, ‘etik’in, ‘ahlak’ın hangi şekilde
ve hangi anlam içeriğiyle nasıl bir konumda olacağı tartışmalıdır. Müphemlik
(belirsizlik) , Bauman’ın düşüncesinde hem katı modernlik eleştirisinin hem de
akışkan modernliğin ‘iyimser’liğinin temelinde olan kavramdır. Bauman için insan olmak, içinde belirsizliği taşıyan bir durumdur ve ancak insan bu belirsizlikle
var olabildiği, yaşamın olasılıklarını kabul ettiği sürece insan kalabilir ve ötekiyle insani bir ilişkide, iletişimde bulunabilir. İnsanın diğer insanlardan dönemsel,
kültürel birçok farklılığına rağmen asıl fark, her insanın ve insan topluluğunun
belirsizlikte olmasıdır. Temelde önemli olan da bu farkın farkındalığında, ‘fark(lılık)ta’, birlikte yaşayabilmektir. Müphemlik, bu açıdan Bauman’a göre, insanın
bir arada yaşamı için kabul edilebilir tek ölçüsüz ölçüt olmalıdır. Müphemliğin
varlığı, bu açıdan ‘değer’ için de önemlidir (Şimşek, M.E., 2017).
Bu noktada, liberal bir düşünür olan Berlin de, benzer bir düşünceyi savunmaktadır. Berlin için, insanlık değerleri, özellikle akışkanlık, değişim, çeşitlilik,
sosyal çatışma ve kültürel ve etnik bakış açısının çeşitliliği ile karakterize edilen bir sosyal dünya göz önüne alındığında, ölçülemez ve uyumsuzdur. Berlin’in
görüşüne göre, birbirinden farklı değer yönelimleri arasında etkili kararlar vermek için kıyaslama yapılamaması, sıklıkla genel bir karşılaştırma ölçüsünün
eksikliğinden kaynaklanır. Ölçülemezlik, aynı zamanda, Kant’ın etiğindeki gibi
her zaman tüm durumları kapsayan bir ilkenin veya metriğin olamayacağından
kaynaklanmaktadır. Berlin, iddialarını ampirik gerekçelere dayandırır (Houston,
2012). O, toplumsal ilkelerin, bireylerin amaçları/değerleri arasındaki uzlaşmazlıkların çatışmaya dönüşmesini engellemek için oluşturulmuş olsa da, tek
bir iyi ya da kötünün olamayacağını, çatışmaları engellemek için ortak değerler
dayatmanın ise özgürlükleri kısıtlayacağını öne sürer (Başdemir, H.Y., 2009). Dolayısıyla Berlin, uzlaşmazlıkların kaçınılmaz olmasına rağmen orta bir yolun da
bulunulabileceğini; insanların farklı değerlere sahip olsa da birbirlerine sempati
duyabilen rasyonellikte olabileceğini savunur.

İşte Houston da (2012), Berlin’in çoğulcu değerler yaklaşımından yola çıkarak, sosyal çalışma etiğine yeni bir yaklaşım önermektedir. Houston, bu yaklaşımda, deontolojik ve faydacı etik yaklaşımdan, rasyonalite, özerklik, adalet, görev, derin düşünce, evrensel yönelim; erdem etiği ve bakım etiği yaklaşımından
ise duygu, rasyonel ilgi, içsel eğilim olarak bakım, erdem, tümevarımsal bilgi, durumsal bakış, değer ve kavramlarını öne çıkarmıştır. Houston’ın kollektif ilerici
bir sosyal çalışma etiği önerisi olarak tanımlanabilecek önerisi, sonraki başlık
altında ayrıntıları ile açıklanmıştır.

Değer Çoğulculuğundan Kollektif Bir Etik Yaklaşıma Doğru: Baş,
Kalp, El Ve Ayak Etiği

Houston, yukarıda belirtilen sosyal çalışma etiğindeki temel yaklaşımları, Sevenhuijsen’in “Vatandaşlık ve Bakım Ahlakı” (Citizenship and the Ethics of Care)
kitabında öne sürdüğü “bakım etiği” kavramının üzerine oturtarak harmanlamış
ve yeni bir etik yaklaşım önermiştir. Sevenhuijsen ise, çalışmasını, Gilligan’ın feminist perspektiften ele aldığı bakımın doğası hakkındaki seminal çalışmasına
dayandırmıştır. Houston (2012), Sevenhuijsen’in “bakım etiği” yaklaşımı ile,
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“adalet” ve “bakım” kavramlarını sentezlemeye çalışarak, etik konusuna çok büyük katkı verdiğini savunmaktadır.

Houston’a göre (2012), Sevenhuijsen’in, “baş”, “kalp”, “el” ve “ayak” gibi metaforlarıyla ve adaletle bağını kurarak açıkladığı bakım bağlamının; ilişki, bakım
ve insan onuru değerleri etrafında birleşip, sosyal çalışmanın özü ile senkronize
hale getirilmesi, eşsiz bir sinerji yaratmaktadır. Ancak, bundan da öte, bu metaforlar, sosyal refahla ilgili bütüncül bir disiplin olan sosyal çalışmanın merkezi
bileşenlerini bir arada tutmanın alternatif yollarını sağlamaktadır.
Houston, Sevenhuijsen’in metaforlarını, etik yaklaşımlardaki karar alma modellerine göre yeniden yorumlamıştır. Bu yorumlamada, her bir metaforun yardım etmenin hangi boyutlarını içerdiğini ve bu boyutların, hangi etik karar verme modeline uygun olduğunu ayrıntılı olarak açıklamıştır.

Buna göre, “baş” metaforu, yardımın, bilişsel, zihinsel, mantıksal, tümdengelimli ve problem çözme boyutunu içermektedir. Bu boyutlar, sosyal çalışmadaki
rasyonel planlama, karar verme ve problem çözme modelleri ve eleştirel düşünme ve yansıtmayı içeren pratik yaklaşımlarda belirgindir. “Kalp” metaforu, sezgi,
duygu, duyarlılık, önsezi, içsel tepki, empati ve bir “sanat” biçimi olarak yardım
etmeyi kapsar. Sosyal çalışmada kalp boyutu, aynı zamanda kişi/insan merkezli empatik anlayışı da kapsamaktadır (Egan, 2007’den aktaran Houston, 2012)
ve insanların karşılaştıkları varoluşsal zorlukları anlamayı teşvik eden bir yaklaşımdır. “El” metaforu ile, “burada” ve “şimdi”de, insan acısını hafifletmek için
uygulama becerileri ve yöntemlerine atıfta bulunulmaktadır. Bakımın ötesinde,
uygulama içinde sorumluluk ve pratik çözümlerle hareketi getirmektedir. Sosyal
çalışmada, güçler odaklı model, görev merkezli yaklaşımlar, bilişsel davranışsal
yöntemler, çeşitli biçimlerde eylemlerde bulunan bakım “eli”ni örneklendirmektedir. Son olarak sosyal çalışmada “ayak” metaforu, “ekstra yol yürümek” için hizmet kullanıcılara sunulmuş olan bir düşünce tarzını belirtir. Esnek ve çözüme yönelik baskıcı olmayan uygulamalar yoluyla, iyi oluş halini sürdürmeye ve insana
odaklanan bir uygulamaya işaret eder.

Houston (2012), bu yorumlamalardan sonra, Sevenjuisen tarafından ortaya konulmuş metaforları, bilinen teoriler (deontolojik etik, erdem etiği, faydacı
etik, bakım etiği) üzerine oturtur (Şekil 2). Dolayısıyla, “baş” etiği, sosyal çalışma müdahalesi gerektiren zor durumlarla karşılaşıldığında (özellikle toplumla
çalışmada), mantık, özerklik, adalet, görev, ilke, evrensellik ve eleştirel düşünce
uygulamalarını benimsemektedir. Sevenhuijsen için, adalet etiği ile baş boyutu
eşleşir. Daha önce belirtildiği gibi, bu boyutlar deontolojik ve faydacı teorileri
uygulamaya koyma girişimlerinin bulunduğu sosyal çalışma literatüründe daha
belirgin gözükmektedir.
‘Kalp’ etiği duygu, ilişkisel bağlılık, empati, erdem arayışı ve endüktif ‘bilgi’
etrafında bütünleşmektedir. Etik yanıtlar, hesaplanmış, düşünülmüş, mesafeli yanıtlar değil; ‘burada’ ve ‘şimdi’ üzerine temellenmiş, spontan, ‘kalpten’ gelen, duyarlılık ve sorumluluk duygusu etrafında toplanan yanıtlardır. Bu boyutlar erdem
etiği ve bakım etiği içinde bulunmaktadır. Sevenhuijsen için kalp, diğerine karşı
duyarlılık, tepki verme ve sorumluluk duygusu etrafında toplanır.
“El”, ihtiyaç duyan insanlara ulaşmanın pratik yollarını yansıtmaktadır. “Kalp” ve
“baş” sinerjisenden ortaya çıkan “el”, durumsal bağlamlarda, gerçek hayat içinde,
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bakımın şefkat ve destekle dışa vurumunu ifade eder. “El” etik sorunlardan etkilenenlere, bir tür iletişimsel tepki gerektirmektedir.
“Baş” Etiği
(Deontoloji, faydacılık gibi)
Anahtar Temalar
Akıl
Özerklik
Adalet
Görev
Derin Düşünce
Evrensel yönelim

“Kalp” Etiği
(Erdem etiği, bakım etiği vb.)
Anahtar Temalar
Duygu
Rasyonel ilgi
İçsel eğilim olarak bakım
Erdem
Tümevarımsal bilgi
Durumsal bakış

“El” ve “Ayak” Etiği
Baş ve kalbin dışa vurumunun, eşitlikçi ve insan refahını gözeten bakım hizmetleri
uygulaması yoluyla gerçekleşmesidir.

Şekil 2: Geleneksel etik teorilerin baş, kalp, el ayak metaforundaki yansıması. Houston,
S. (2012). Engaging with the crooked timber of humanity: value pluralism and social
work. British Journal of Social Work. 42, ss.652–668. Erişim adresi: https://www.
scie-socialcareonline.org.uk/engaging-with-the-crooked-timber-of-humanity-valuepluralism-and-social-work/r/a1CG0000000GV3KMAW. Şekil bu dergiden aynen alınmış,
sadece şekle isim verilmiştir.

“Ayaklar”, ellere eşlik eden ve insan refahını arttırma isteğini sağlamak için
bireyin bakış açısını değiştirme istekliliğini temsil eder. Bir kişinin kaynaklara
erişimini sağlamak için, ekonomik, kültürel, eğitimsel ve sembolik unsurları kapsayan bir aktivizmi içerir. Vatandaşlık etiğini, özünde toplumsal cinsiyet analizi
ile kucakladığı söylenebilir.

Bununla birlikte Houston (2012), bu kategorizasyonu gözden geçirirken,
“baş”ın içerdikleri ile, “kalp”in içerdiklerinin, yani akıl ve duygunun her zaman
rahatça uyum sağlayamayacağına dikkat çekmektedir. Aynı durum, etik pozisyonlar olarak “görev” ve “erdem” için de geçerlidir. Birinin görevini yerine getirmesi, kurallara bağlı tutarlı bir biçimde olur ve dışsaldır. Ancak, erdemin inşası,
içsel gözlem yoluyla karakterin geliştirilmesini gerektirdiği için, içsel bir süreçtir.
Houston’a göre (2012), bu durumda asıl önemli olan sosyal çalışmada, bir ikilem
durumunda “el” yani uygulama boyutunun tepkisinin ne olacağı, nasıl işleyeceğidir. O, böyle bir durumu anlayabilmek için yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan Berlin’in çoğulcu değerler anlayışına bakmak gerektiğini ifade etmektedir.

İşte Houston (2012), oluşturduğu etik yaklaşımında, uygulayıcıların, karşı
argümanlar ve çelişen duygular olsa da, hem “kalp” hem de “baş” etiğini çoğulculuğa açması gerektiğini savunmaktadır. Ona göre, adalet, görev ve akıl, mümkün
olduğunca, duygu, şefkat, sezgi ve erdemli olma isteği ile yaratıcı bir denge içerisinde tutulmalıdır. Bu farklı etik konumların çatışmalarının yumuşatılması ve
yaratıcı bir gerginlikle kucaklanması gerekmektedir. Dahası bu gerginlik, bakım
hizmeti veren mesleklerin etik söylemlerini zenginleştirir ve herhangi bir yaklaşım mutlak konumda görülmez.
Bununla birlikte Houston, dengenin mümkün olmadığı durumlarda, karara
varmak için belirli bir eylem akışını izleyerek seçim yapılması gerekebileceğini
düşünmekte; ancak burada gene de evrensel ilkeler kümesinin olması gerektiği
fikrini reddetmektedir. Houston değer çoğulculuğu fikrini benimseyerek, etik karar verme sürecinin adımlarını aşağıdaki gibi önermektedir:
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1. Etik Sorunu Ya Da İkilemi Belirleme Ve Anahtar Boyutları Gözden Geçirme: Bu süreç,
bir çeşit kabul edilmiş çözüm veya yanıt doğrultusunda düşünmeyi sistemleştirmek için, nesnel adımlar dizisinin gerekli olduğunu kabul etmektedir. Bu nedenle, her şeyden önce, soruşturmacı sorunun doğası üzerine düşünmelidir. Burada
önemli olan açıklık ve ilgili konuları belirleme kapasitesidir. Etik sorun, açıkça belirtilmeli ve etkilenen tüm paydaşların karşılaşabileceği sonuçlara dikkat çekilerek açıkça tanımlanmalıdır.
2. Sorunla İlgili Olgusal Bilgileri Toplama: Problem tanımlandıktan sonra, bununla
ilgili olgusal bilgi toplanmalı ve kontrol edilmelidir. Örneğin, çocuk ve ailelerle sosyal çalışma uygulamalarında, etik bir ikilem genellikle yasal sonuçlar doğurmaktadır. Dolayısıyla ilgili yasal düzenlemelerin bilgisi zorunludur. Bunun da ötesinde,
sosyal çalışmacı, konuyla ilgili sosyal politika ve araştırma bulgularını kullanmak
zorunda kalabilir. Bu tür bilgiler, etik ikilemi, görev ve sorumlulukları gösteren ve
bazı davranışların anlamını açıklayan bilgisel bir bağlama yerleştirir. Çocuk refahı
ile ilgili endişeler, çocukların ihtiyaçları ve beklenen gelişimsel sonuçları hakkındaki araştırmalarla aydınlatılır.
3. Sorundan Kaynaklanan Etik Konuları Analiz Etmek İçin Değer Çoğulculuğunun
“Baş” Ve “Kalp” Perspektiflerini Benimseme: Bu aşamada, etik sorunları analiz etmek, ikilemi anlamak ve onlara potansiyel yanıtlar vermek için, belirli kavramsal
araçlar etik teorilere uygulanabilir. Bunun için, “baş” ve “kalp” metaforları altında,
daha önce ana hatlarıyla çizilen etik teori dizisi, “yapılması gereken şeyi” anlamaya
yönelik fikirleri ortaya koymaktadır. İşte burada, Berlin’in değer çoğulculuğu ve
Sevenhuijsen’in vatandaşlık modeli ve bakım etiği konusundaki görüşleri kavranmalıdır. Bu daha önce de belirtildiği gibi, etik teorilerdeki bakış açılarının çatışma
ve çarpışmasıyla mücadele etmek anlamındadır. Bu analiz, dördüncü adımdaki
potansiyel hareket tarzlarının ortaya çıkmaya başladığını göstermektedir.

4. Sorunu Ve Sonuçlarını Ele Almak İçin Olası Eylem Biçimlerini Tanımlama: Çözüme ulaşmadaki kısıtlamalar, olası eylem biçimlerini etkiler. İnsanların bir
sorun alanını kabul etme isteği ve değişim kapasiteleri bu kısıtlamayı yaratan
etkenlerden bazılarıdır.

5. Önceki Çalışmalar Işığında, En İyi Eylem Yolunu Seçme: Tercih edilen seçeneği veya
en az zararlı alternatifi seçmek -ve uygulamak-, çoğulcu değerler bakış açısından,
çarpışan etik ve değerler arasında rahatsız edici bir seçim yapmak, tek bir doğru
cevabın olmayabileceğini kabul etmektir. Seçim, kim olduğumuzun bir göstergesidir ve aynı zamandaaltıncı adımdaki eyleme yol açar.
6. Eylem Akışını, “El” Ve “Ayak” Perspektifinden Uygulama: Bu çerçevede eylem, daha
önce bahsedilen ‘el’ ve ‘ayak’ perspektiflerinin operasyonelleştirilmesine benzer.
Bu perspektifler, Sevenhuijsen’in bakım uygulamaları içinde demokratik vatandaşlığı yücelten görüşü etrafında birleşir.
7. Eylem Akışını Gözden Geçirip, Değerlendirme: Yukarıda açıklanan doğrusal süreç,
eylem akışının gözden geçirilip değerlendirilmesine yol açar.

8. Gerekliyse, Daha İleri Müzakereler Yapma, Yanıt Verme: Eylem akışının değerlendirilmesinden sonra, eğer gerekliyse, yeni ve daha ileri bir müzakere süreci başlatılır.
Ve süreç sonunda gerekli yanıt verilir.
Peki, değer çoğulculuğu, sosyal çalışma uygulamalarında bir uygulayıcının hem
sezgileri hem de analitik becerileri kullanan bilinçli bir karara doğru yol almasına
nasıl yardımcı olabilir? Houston buna çocuk refahından bir örnekle cevap veriyor.
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Biyolojik ebeveynlerin izni olmadan bir çocuğun evlat edindirilmesine karar
vermek, biyolojik bağların yok edilmesi nedeniyle ilgili tüm taraflar için büyük etik
ikileme yol açan bir karardır. Böyle bir karar, aile hayatı ve mahremiyet açısından,
insan haklarını ihlal eden, aynı zamanda küçük çocuğun biyolojik bağlarını koparan merhametsiz bir davranıştır. Bu nedenle çocuğun sonraki yaşam dönemi için
ve kimlik oluşumunda önemli etkileri olabilir. Bununla birlikte, çocuğun refahı
korunurken, sevgi, güven ve sıcak psikolojik bağı doğuran haklı bir eylem olabilir.
Sosyal çalışmacılar, risk, zarar, büyüme ve değişme ihtimallerini içeren kanıtları
toplamalı ve analiz etmelidir. Yükümlülük ve sorumlulukla hareket, her ne olursa
olsun şefkatli bir şekilde gerçekleştirildiğinde, hümanist ve kişi merkezli değerlere
doğru bir mesleki yönelime oturur. Böylece, yukarıdaki etik sürecin ilk basamağında belirtilen etik sorunun, sorunun doğasının tanımlanması gerçekleştirilmiştir.

Sürecin ikinci aşamasında, sosyal çalışmacı ampirik ve teorik kaynaklardan
olgusal bilgileri toplar. Bu nedenle, korunma ihtiyacı olan çocuklara sunulan
farklı yerleştirme türlerinin sonuçları ile evlat edindirmenin, diğer bakım hizmetlerine göre çocuk üzerindeki olumlu etkilerine ilişkin araştırma sonuçlarını
gözden geçirmek gerekmektedir. Teorik açıdan ise, çocuk ihtiyaçlarının daha iyi
kavranması açısından gerekli bilgiler bağlanma teorisinden toplanabilir. Çocukların içsel işleyiş modelleri, savunma mekanizmaları, bağlanma kalıpları, bilişsel
ve duygusal gelişimi hakkındaki teoriler, belirli bir çocuğun ihtiyaçları hakkında
fikir sahibi olmak ve düşünmek için yararlıdır. Bu kaynaklara ilave olarak, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuğun kendisini ve yeteneklerini
gerçekleştirmesine yönelik, “baş” ve “kalp” bakış açısıyla cevap vermek için yol
gösterici bir çerçeve olarak benimsenmelidir.
Edinilen bilgilerden yapılan çıkarımlar, aynı zamanda gelecek eylemleri eleştirel
bir biçimde belirlemeye yardımcı olur. Aile öyküsü, çözülmemiş bakım ve denetim
ihtiyaçları, şartlı tepki kalıpları kadar, aynı zamanda bağlanma ve iyi-yeterli bakım
alma sürelerinin; bununla birlikte gelebilecek zararlar, güçler, gecikmeden kaynaklanabilecek tehlikeler, çocuğu koruyucu aileye yerleştirme hatta biyolojik ebeveynleri
ile birlikte rehabilitasyonuna destek vermek gibi alternatif eylem yollarının maliyetlerinin uygunluğunun da değerlendirilmesine göre karar verilmelidir.

Bütün bu bilgi edinme sürecinde, bilginin nasıl edinildiği ve işlendiği çok
önemlidir. Ebeveynlerden baskı altında ve yanlı bir şekilde bilgi alındığında,
onların bilgiyi kategorize etme biçimleri etkilenebilir. Ayrıca sınırlı sözcüklerle
konuşmaları, hatalı bir biçimde onların değişme motivasyonunun azlığına yorumlanabilir. Daha da önemlisi, çocuk henüz bakıma muhtaç dönemde olsa da,
yaşadığı düzenlemeler ve bakım ihtiyaçları hakkında bir söz hakkı vardır. Çocuğun gelişimsel olgunluğa erişmemiş olduğu varsayımına dayanan, yetersizlik
hakkındaki asılsız yaşçı varsayımlar, çocuğun bakış açısını dışarıda bırakmakta
ya da asgari oranda dikkate almaktadır. Aynı derece asılsız olan diğer varsayım,
sözel olmayan iletişim dönemindeki çocukların görüşü olmayacağı ya da görüşlerinin güvenilmez ya da eksik olacağıdır.
Winter’a göre (2011’den aktaran Houston, 2012), sosyal çalışmacılar, çocuk
vakalarla anlamlı ilişkiler kurarak, onların seslerini duyurma hakkını destek
olmak zorundadır. Sosyal çalışmacının buradaki duruşu, bakım etiği ve “kalp”
metaforu ile desteklenen ilişkisel bağlılık temasıyla kendini gösterir. Bu değerli
konumu benimseyen sosyal çalışmacıların, bürokratik engeller, güven eksikliği,
kendisine yönelik tehditler, küçük çocukların yeterliği hakkında eksik bilgiye sa-
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hip çevre ve etkili bir iletişim için mevcut araçların eksikliği gibi anlamlı ilişki
kurmayı engelleyen çeşitli engellerin farkında olması gerekmektedir. Winter’a
göre, ilişkilerin güçlendirilmesi, yaşa uygun aşamaların, becerilerin ve yöntemlerin belirlenmesi etrafında gerçekleştirilmelidir. Küçük çocuklarla hak temelli
iletişimin merkezi yönleri, görüşmenin tüm aşamalarında dostane bir ilişki kurmak, üstlenilen roller etrafındaki güç dengesizliklerinin farkında olmaktır.

Değer çoğulculuğu perspektifinden, etik teorilerin uygulanmasının üçüncü adımı, etik ikilemler üzerine farklı projeksiyon tutmaktadır. Bu adımda sosyal çalışmacı, vakayı analiz etmede doğru referans noktalarını içerse de, bir teorinin çekiciliğine kapılmaktan kaçınmalıdır. Bu aslında, belirli bir perspektifi diğerlerinden
ayrı bir yere koymamaktadır. Sosyal çalışmacılar, ancak bu şekilde potansiyel kararlardan etkilenen tarafların her birine yönelik seçeneklerin potansiyel sonuçlarını eleştirel bir şekilde değerlendirmeye başlayabilir. Aynı zamanda, deontolojik bir
duruşa uygun olarak belirlenmiş görev, ilkeler, uygulama kodları ve oluşturulmuş
mesleki etiği dikkate almak zorunda kalacaklardır. Kantçı etiğin çeşitli kategorik
zorunluluk unsurları, burada dayanak noktası olarak alınabilir. Böylece, ebeveynlik hakkında ciddi endişelerin olması durumlarında, küçük çocukların evlat edindirilmesi seçeneği genelleştirilirse, aile hayatının kutsallığını bozan eylemler ve
insan hakları protokollerinin ihlali konusunda oldukça hassas olan mahkemeler
için ciddi zorluklar ortaya çıkabilir. Bu noktada, bakım etiği, bir bütün olarak ailenin ihtiyaçlarına dikkat çekebilir. Bu bakış açısını benimseyen bir meslek elemanı,
kötü ebeveynlik ile ilgili nedensel açıklamayı biyolojik annenin kişilik sorunlarına
bağlamak yerine, hayatını etkileyen sosyoekonomik zorlukları da hesaba katarak
açıklamalarını genişletebilir ve böylece eleştirel bir bakış açısını benimsemiş olur.
Sosyal çalışmacı bunu yaparken, Sevenhuijsen’in kazandırdığı “el” ve “ayak” dinamik füzyonuyla birlikte, hak temelli uygulamayı bakımla/özenle birleştirir.
Dördüncü adım potansiyel seçeneklerin tümünü listelemek ve beşinci adım,
en iyi seçeneği belirlemektir. Bunu ihtiyaçları formüle ederek, çocuğun ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacak kaynakları ve riskleri bilgiyi bir araya toplayarak, olguları, duyguları ve ahlak felsefesine ilişkin bilgileri analiz ederek yaparız.
Formülasyon eylemi, her bir seçenekten doğabilecek yararları ve önemli zararları, karşılaştırmalı olarak değerlendirmek için yapılır.

Seçim yapmak, aile üyelerinin her biri, diğer profesyoneller, hukuk ve yargı
sisteminin üyeleri ile birlikte çalışarak uygulama yapmaktır. Bu aşama Houston’ın “el” ve “ayak” aşamasıdır. Yani, artık uygulamaya geçilmiştir. Bu bağlamda
sosyal çalışmacı, bakım etiğinden kaynaklı olarak, müracaatçının cevap alma gereksinimini ve deontolojiden kaynaklanan kendi haklarının bittiği yerde insanlara duyarlılık göstermeyi göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca sosyal çalışmacı,
güç dengesizliklerini önlemeye çalışan tarzda, vakaya dahil olan önemli diğerleriyle iletişim kurmalıdır. Özellikle, ebeveynlerin rızalarını almaya yönelik girişim
nasıl yönetildi? Ne tür bir dil kullanıldı? Bu aşamada açık, demokratik iletişim
gerçekleşti mi? Bütün bunlar, içgörüsel kavrayışa açıktır. Böylelikle “el” metaforu,
etik ikilemlere rasyonel yaklaşımla birlikte, hassas, duyarlı tepkiler vermek anlamına gelmektedir. Sosyal çalışmacı, mesleki ahlakını erdem etiğine uygun olarak şekillendiren “ayak” metaforu vasıtasıyla da, uygulamalarını değiştirmeye ve
derinlemesine düşünmeye ve en uygun biçimde sürdürebilirliğine çalışmaktadır.
Son iki aşama, değer çoğulculuğu içinde ve hassaslık, cesaret ve şüphecilik
ile daha fazla düşünmeyi gerektirmektedir. Bu bizi, etik üzerine düşünürken ke-

686

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar 2

sinlik tehlikesine karşı uyarır. Bu durumda, ikinci aşamada, mahkeme annenin
değişme kapasitesi hakkında, uzman bilirkişi atadı ve olumlu rapor verildi ise,
bir azınlık görüşü olsa bile, yeniden değerlendirilmesi gerekebilir. Bununla birlikte bu gibi vakalarda doğru cevap, aynı zamanda muhtemelen doğru seçimler
olmadığı açıktır. Berlin’e göre, herkes için mutluluk ve herkes için iyilik yoktur.

Sonuç Yerine

Günümüzde, tek bir iyi ya da kötünün olamayacağı, farklı bağlamlar içinde
birden fazla iyi ya da kötünün olabileceği ve aynı anda hepsinin de iyi ya da kötü
olabileceği görüşü giderek daha fazla kabul görmektedir. Aynı zamanda, tek bir
en iyiyi kabule zorlamanın, baskıcı ve ötekileştirici bir tavır olduğu görüşü benimsenmektedir. Bu bağlamda, sosyal çalışma mesleğinde de, iyiyi teke indirgeyen, her bir vaka’nın, her bir sosyal çalışmacının da biricikliğini göz ardı eden,
güçlü olmayan ama farklı düşünen mesleki sesleri ötekileştiren ve “paketlenmiş”
etiğe indirgeyen yaklaşımlar daha fazla eleştirilmektedir.
Bu nedenle, Houston’ın yakın zamanda (2012) önerdiği ve etik kararlar alırken,
sorunların ya da durumların, geleneksel etik yaklaşımlardan herhangi birini benimsemeden ya da herhangi birisini dışlamadan, alçak gönüllülükle ve duygu merkezli bir
araştırmayla analiz edilmesini öneren yaklaşımı dikkate değerdir. Bu yaklaşımda, araştırma ve analizin şefkat, empati ve duyarlı bir iletişimle yapılması özel öneme sahiptir.
Bu duyarlı çaba, “ötekinin ufuklarına geçici bir sıçrama yapmayı” gerektirmektedir. Ve
belki de, bizim ki gibi yardım mesleklerinde en çok ihtiyacımız olan şey de budur.
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN
EĞİTSEL OYUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ:
NİTEL BİR ANALİZ

Bengü TÜRKOĞLU
GİRİŞ
Oyun; çocuklara yaparak yaşayarak öğrenme ortamları sunarak öğrenmelerini sağlayan, çocukların yeteneklerini ve düşünce güçlerini ortaya çıkararak gelişimlerine katkı sağlayan, hayal güçlerini geliştiren, eğlendiren, belirli kuralları
olan ve kendilerini ifade etmelerini kolaylaştıran etkinliklerdir (Çoban ve Nacar,
2015; Foulquie, 1994; Hanbaba ve Bektaş, 2011; Jones, 2001; Ormanlıoğlu Uluğ,
2011). Oyun, insanlığın varoluşu kadar eski evrensel bir insan işlevidir. Huizinga
(2006), oyunu özgürce razı olunan, tamamen emredici kurallara uygun olarak
belirli zaman ve mekan sınırları içinde gerçekleştirilen, bizatihi bir amaca sahip
olan, bir gerilim ve sevinç duygusu ile “alışılmış hayat”tan “başka türlü olmak”
bilincinin eşlik ettiği, iradi bir eylem veya faaliyet olarak tanımlamış ve oyunlu
yarışmaların ruhunun, kültürün kendisinden daha eski olduğunu ifade etmiştir.

Çocukların sürekli oyun oynadıkları düşünüldüğünde, etkin öğrenme de denilen
oyunla eğitim vasıtasıyla eğitimin kolaylıkla gerçekleştirilebileceği açıktır. Her çağda,
çocuklar bulundukları yere ve zamana göre farklı oyunlar oynamışlardır. Eğlenerek
öğrenme ve gelişim kaynağı olan oyun, çocuklar için çok ciddi bir uğraştır. Nesilden
nesile, kültürden kültüre oyunların türü, özellikleri, oyun araç ve gereçleri, değişse
bile çocuğun bulunduğu her yerde oyunun bulunduğu ve evrensel bir özellik taşıdığı
aşikardır (Aral, Gürsoy ve Köksal, 2000; Aral, Kandır ve Can-Yaşar, 2001; Çoban ve
Nacar, 2006; Fernie, 1988; Melendez, Beck ve Fletcher, 2000; Poyraz, 2003).

Çocuğu tanımak ve kendini geliştirebilmesine izin vermek için kullanılabilecek en elverişli araç oyunlardır (Başal, 2010; Kadim, 2012). Oyun, çocukların tüm
gelişim alanlarındaki yeteneklerini geliştirici bir etkiye sahiptir ve sevgi, beslenme, uyku kadar önemli bir ihtiyaçtır. Oyun oynayan çocuklar çevresini keşfetmeyi, çevresindeki modelleri taklit etmeyi ve var olan becerilerini geliştirmeyi öğrenirler (Rae ve Cohen, 1987). Oynanan her oyun tüm gelişim alanlarını az ya da
çok desteklemektedir. Çocuklar için yaşamı öğrenme yolu olan oyun; çocukların
bilişsel, sosyal, duygusal, dil, fiziksel, psiko-motor ve yaratıcılık gelişimlerine oldukça önemli katkılar sağlamaktadır (Akkoyunlu, 2007; Aksoy ve Çiftçi, 2014;
Aral vd., 2000; Çoban ve Nacar, 2006; Pehlivan, 2005; Ramazan, 2013; Sevinç,
2004; Stanley, 2003).
Eğitsel oyunlar; bireylere eğitim amaçlı bir konuyu ya da bir beceriyi öğretmek için tasarlanmış, eğitim ortamlarında kullanılabilecek, eğitimsel değeri olan
oyunlardır (Wikipedia, 2018). Alan yazın tarandığında eğitsel oyun teriminin
eğlenceden ziyade eğitim amacıyla kullanılan bilgisayar oyunları için kullanıldığı görülür (Purdy, 2007). Eğitsel oyunlar öğrenme süreçlerini etkilemektedir
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(Shin, Sutherland, Norris ve Soloway, 2012; Virvou, Katsionis ve Manos, 2005).
Çalışmalar eğitsel oyunların çocukların karar verme, strateji geliştirme, işbirliği
yapma, yaratıcılığını kullanma, iletişim kurma, problem çözme gibi becerilerini
geliştirdiğini ortaya koymaktadır (Demirel, Seferoğlu ve Yağcı, 2003; Johnson,
2005; Kirriemuir ve McFarlane, 2004; McFarlane, Sparrowhawk ve Heald, 2002;
Paraskeva, Mysirlaki ve Papagianni, 2010)

Eğitsel oyunlar kaynağı eğlence olan içsel motivasyonu harekete geçirir. Bu oyunlar çocukların konuya odaklanmalarını sağlayarak öğrenme
performanslarını iyileştirir. Bu sayede öğrenilen bilgi ve becerilerin transfer
olma olasılığı daha yüksektir. Ayrıca yeni bilgileri anlama ve uygulama konusunda bilinçli bir şekilde odaklanılabilir (Alessi ve Trollip, 2001; Egenfeldt-Nielsen,
2006; Gentile ve Gentile, 2008; Huang, Huang ve Tschopp, 2010; Malone, 1981;
Paraskeva vd., 2010; Pillay, 2002).

Okul öncesi öğretmenlerinin eğitsel oyunlar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olması oldukça önemlidir. Çünkü eğitsel oyunların çocukların gelişim
alanları için ne denli etkili ve gerekli olduğunun bilincinde olan bir okul öncesi
öğretmeninin bu tür oyunlara sınıf içerisinde çok daha sık yer vereceği düşünülmektedir. Çocukların hayata hazırlandığı okul öncesi eğitim sürecinde onlar
için oyunlardan oluşan verimli öğrenme ortamları hazırlamak gelişimleri için gereklidir. Bu durum okul öncesi öğretmenlerinin eğitsel oyunlar konusunda neler
bildiğinin araştırılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Alan yazın incelendiğinde
oyun kavramına ilişkin okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerini değerlendiren
çok sayıda çalışma olduğu tespit edilmiş ancak eğitsel oyun kavramına ilişkin
okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri vasıtasıyla bilgi düzeylerini belirlemeye
yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu açıdan bu çalışmanın alan yazın açısından önem taşıdığı ve alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu bağlamda araştırmanın temel amacı; okul öncesi öğretmenlerinin eğitsel
oyunlara ilişkin görüşlerinin niteliksel olarak analiz edilmesidir. “Okul öncesi öğretmenlerinin eğitsel oyunlara ilişkin görüşleri nelerdir?” sorusundan hareketle
okul öncesi öğretmenlerinin eğitsel oyun tanımı, eğitsel oyun örnekleri, eğitsel
oyun seçim kriterleri, bu oyunların faydaları ve desteklediği gelişim alanlarına
dair görüşleri detaylı olarak belirlenmeye çalışılmıştır.

YÖNTEM

Araştırma Modeli
Bu çalışma nitel araştırma yöntemi çerçevesinde sunulmuştur. Nitel araştırma; gözlem, görüşme, doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin
kullanıldığı, verilerin detaylı olarak toplanmasını ve yine detaylı olarak ortaya
konulmasını sağlayan, varılan sonuçların da zengin ve betimleyici nitelikte olduğu, olayların doğal ortamında gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına
yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma türüdür (Seggie ve Bayyurt, 2015;
Yıldırım ve Şimşek, 2011). Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışmasında bir olgu zengin ve bütüncül bir
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şekilde ele alınır, kapsamlı, sistematik ve derinlemesine bilgi elde etmek amaçlanır (Merriam, 2015; Patton, 2014). Araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin
eğitsel oyunlara dair görüşleri detaylı olarak analiz edilmeye çalışılmıştır.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan
“maksimum çeşitlilik örnekleme” tekniği kullanılarak belirlenen Konya İl Milli
Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan 20 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Maksimum çeşitlilik örneklemesi, göreli olarak küçük bir örneklem
oluşturmayı ve bu örneklemde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmayı hedefler (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Maksimum çeşitliliğin sağlanabilmesi amacıyla araştırma kapsamında görüşülecek olan öğretmenlerin belirlenmesi esnasında öğretmenlerin farklı türde
okullarda (bağımsız anaokulu / ilkokul bünyesinde anasınıfı), farklı sosyo-ekonomik bölgelerde bulunan kurumlarda görev yapıyor olmalarına, yaşlarının ve
hizmet sürelerinin farklı olmasına dikkat edilmiştir. Çalışma grubunu oluşturan
okul öncesi öğretmenlerinin 8’i (%40) alt sosyo-ekonomik, 6’sı (%30) orta sosyo-ekonomik, 6’sı (%30) üst sosyo-ekonomik bölgelerde bulunan kurumlarda;
11’i (%55) bağımsız anaokullarında, 9’u (%45) ilkokul bünyesinde hizmet veren
anasınıflarında görev yapmaktadır. Öğretmenlerin 16’sı (%80) kadın, 4’ü (%20 )
erkektir. Okul öncesi öğretmenlerinin 5’i (%25) 25-30 yaş, 8’i (%40) 31-36 yaş,
7’si (%35) 37-42 yaş aralığındadır. Okul öncesi öğretmenlerinin 7’si (%35) 2-7
yıllık, 8’i (%40) 8-13 yıllık, 5’i (%25) 14-20 yıllık mesleki kıdeme sahiptir.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplama aracı olarak nitel araştırmalar için uygun olan
açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Görüşme formu iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda okul öncesi öğretmenleriyle ilgili olarak “Kişisel Bilgi Formu”; ikinci kısımda ise araştırma ile ilgili beş
adet açık uçlu soru yer almaktadır. Öncelikle araştırmacı tarafından alan yazın
taranmış, 2 alan uzmanından görüş alınarak görüşme soruları hazırlanmıştır. Görüşme formunun açık ve anlaşılır olup olmadığını değerlendirmek için, üç okul
öncesi öğretmeni ile görüşme sorularının ön uygulaması yapılmıştır. Bir uzman
tarafından sorulara verilen cevaplar incelenerek soruların temel amaca hizmet
edip etmediği kontrol edildikten sonra görüşme formuna son hali verilmiştir. Ön
uygulamaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri araştırmada değerlendirme dışında tutulmuştur.

Verilerin Toplanması

Veriler toplanırken katılımcı olmaya gönüllü olan 20 okul öncesi öğretmeninin her biriyle farklı tarihlerde ayrı ayrı görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın
verileri Nisan-Haziran 2018 tarih aralığında toplanmıştır. Görüşmenin başında
öğretmenlere araştırmanın amacı açıklanmış ve görüşme sorularına içtenlikle
cevap vermelerinin araştırmanın amacına ulaşabilmesi için çok önemli olduğu
belirtilmiş ve okul öncesi öğretmenleriyle yüz yüze görüşmelere geçilmiştir. Her
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bir katılımcı ile ortalama 15 dakika süren görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Daha sonra görüşmelerin yazılı
dökümleri çıkarılmıştır.

Verilerin Analizi

Görüşme formundaki açık uçlu sorulara verilen cevapların analizi, nitel veri
analiz yöntemlerinden biri olan “betimsel analiz” kullanılarak yapılmıştır. Betimsel analize göre; elde edilen veriler daha önceden belirlenen temalara göre
özetlenir ve yorumlanır. Betimsel analizde; görüşülen ya da gözlenen bireylerin
görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sıklıkla
yer verilmektedir. Bu tür analizde amaç, elde edilen bulguları, düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde okuyucuya sunmaktır. Bu amaçla elde edilen veriler, önce
sistematik ve açık bir biçimde betimlenir. Daha sonra yapılan bu betimlemeler
açıklanır ve yorumlanır, neden-sonuç ilişkileri irdelenir ve sonuçlara ulaşılır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Görüşüne başvurulan okul öncesi öğretmenlerine (Ö1,
Ö2, Ö3...) şeklinde kod numarası verilmiş isimler doğrudan kullanılmamıştır.
Bulgular frekans ve yüzde değerleriyle ortaya konulmuştur. Çalışmada,
araştırma bütün süreçleri ile adım adım anlatılarak geçerliliği sağlanmıştır. Bulgular yorum yapılmadan doğrudan alıntılar yoluyla verilmiş böylece iç güvenirlik sağlanmıştır. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerinin görüşme sorularına verdiği
yanıtlar araştırmacı ve alanda uzman bir akademisyen tarafından ayrı ayrı incelenerek karşılaştırılmış “görüş birliği” ve “görüş ayrılığı” olan kodlar belirlenmiş
ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan kodlamaların güvenilirlik hesaplamasında Miles ve Huberman’ın (1994) önerdiği güvenirlik formülü Güvenirlik
= Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) x 100 kullanılmıştır. Çalışmanın
güvenirliği %94 olarak bulunmuştur. Güvenirlik hesaplamasında uyuşum yüzdesi % 70 olduğunda güvenirlik yüzdesine ulaşılmış kabul edilir (Miles ve Huberman, 1994; Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırmanın başka araştırmalarla test
edilebilmesi için gerekli açıklamalar ayrıntılarıyla yapılmaya çalışılarak dış güvenirlik sağlanmıştır. Dış geçerliği sağlamak amacıyla araştırmadaki tüm süreçler
yani araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracının hazırlanma, veri
toplama, verilerin çözümlenme süreci ve konu ile ilgili yapılmış farklı çalışmalarla yapılan karşılaştırmalar tüm detaylarıyla açıklanmıştır.

BULGUAR

Araştırmanın bu bölümünde, çalışma grubunda yer alan okul öncesi öğretmenlerinin, eğitsel oyunlar ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla kullanılan
görüşme formundan elde edilen verilerin çözümlenmesi sonucunda ortaya çıkan
bulgulara yer verilmiştir.

Eğitsel Oyun Tanımına İlişkin Bulgular

Görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde eğitsel oyun kavramını
okul öncesi öğretmenleri “bilişsel gelişim faaliyeti”, “etkili öğrenme yolu” ve “sosyalleşme aracı” olarak tanımlamışlardır.
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Tanım
Bilişsel gelişim faaliyeti
Etkili öğrenme yolu
Sosyalleşme aracı

Tablo 1. Eğitsel Oyun Tanımı
20

30

n

f

%

20

10

50

20

6

4

20

Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere görüşmeye katılan okul öncesi öğretmenlerinin yarısı eğitsel oyunu “bilişsel gelişim faaliyeti” olarak, diğer yarısı ise “etkili
öğrenme yolu” ve “sosyalleşme aracı” olarak tanımlamışlardır.

“Bilişsel gelişim faaliyeti” tanımıyla ilgili katılımcı ifadelerinden bazıları şöyledir:
Ö7: Bu oyunlar, çocukların problem çözme, dikkat etme, odaklanma gibi zihinsel alanlarında gelişim sağlayan etkinliklerdir.

Ö16: Çocukların bilişsel gelişimlerine onları eğlendirerek anlamlı katkılar
sağlayan oyunlardır.

“Etkili öğrenme yolu” tanımıyla ilgili katılımcı ifadelerinden bazıları şöyledir:
Ö3: Çocukların kalıcı öğrenmelerini sağlayan en geçerli yol eğitsel oyunlardır.
Ö6: Öğrenmeyi kolaylaştıran ve daha etkili hale getiren oyunlardır.

“Sosyalleşme aracı” tanımıyla ilgili katılımcı ifadelerinden bazıları şöyledir:

Ö11: Çocukların akranlarıyla ve yetişkinlerle iletişim kurmalarının en eğlenceli
yoludur.

Ö18: Çocukların bir birey olarak kendilerini, duygularını ifade etmelerini ve
karşısındakileri anlamalarını kolaylaştıran oyunlardır.

Eğitsel Oyun Örneklerine İlişkin Bulgular

Görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde öğretmenler “kutu
oyunlarını”, “geleneksel oyunları”, “serbest oyunları” ve “dijital oyunları” eğitsel
oyunlara örnek olarak vermiştir.
Oyunlar

Kutu oyunları

Geleneksel oyunlar
Serbest oyunlar
Dijital oyunlar

Tablo 2. Eğitsel Oyunlar
n

f

%

20

20

8

40

20

7

2

10

20

3

35

15

Tablo 2’den de anlaşılacağı üzere görüşmeye katılan okul öncesi öğretmenlerinin çoğunluğu eğitsel oyunlara “kutu oyunlarını” ve “geleneksel oyunları”
örnek olarak vermiştir. Diğer öğretmenler ise “serbest oyunlar” ve “dijital oyunlardan” bahsetmiştir.
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“Kutu oyunları” ile ilgili öğretmen ifadelerinden alıntılar şu şekildedir:

Ö4: Çocukların birbirlerinden duydukları kelimeleri tekrar etmelerini, anlamını
sormalarını ve öğrenmelerini sağlayan, benim ve sınıfım için kilit oyun
bombadır.
Ö20: Öğrencilerimin iki ve üç boyutlu algılamalarını destekleyen en eğitici
oyunun katamino olduğunu düşünüyorum.
“Geleneksel oyunlar” ile ilgili öğretmen ifadelerinden alıntılar şu şekildedir:

Ö1: Çocukların en sevdiği oyun en eğitici olandır bence, öğrencilerimin en
sevdiği oyun açık havada oynadıkları saklambaçtır.

Ö8: Kutu kutu pense ve sek sek oyunları bir öğretmen olarak benim favorilerim.
“Serbest oyunlar” ile ilgili öğretmen ifadelerinden alıntılar şu şekildedir:

Ö10: Çocukların kendilerinin kurguladıkları oyunların hepsinin eğitici
olduğunu düşünüyorum.

Ö14: Evcilik gibi herhangi bir yönerge ya da kurala bağlı kalınmadan oynanan
oyunların daha eğitici olduğu kanaatindeyim.
“Dijital oyunlar” ile ilgili öğretmen ifadelerinden alıntılar şu şekildedir:

Ö2: Sayıları, renkleri öğreten bilgisayar oyunları çocukların çok sevdiği eğitsel
oyunlardır.
Ö3: Kavramları tanıtan, çocukların telefon ya da tabletlerde oynadıkları oyunların eğitici olduğu görüşündeyim.

Eğitsel Oyun Seçim Kriterlerine İlişkin Bulgular

Görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde öğretmenler eğitsel
oyun seçiminde “öğretici olması”, “eğlenceli olması”, “yaşa uygun olması”, “ilgi ve
isteklere uygun olması” ve “güvenli olması” kriterlerine dikkat ettiklerini ifade
etmişlerdir.
Seçim Kriterleri
Öğretici olması

Eğlenceli olması

Yaşa uygun olması

Tablo 3. Eğitsel Oyun Seçim Kriterleri
20

25

İlgi-isteklere uygun olması
Güvenli olması

n

f

%

20

8

40

20

2

10

20

20

5

3

2

15

10

Tablo 3’ten de anlaşılacağı üzere görüşmeye katılan okul öncesi öğretmenlerinin çoğunluğu eğitsel oyun seçiminde “öğretici olmasının” önemli bir kriter
olduğunu ifade etmişlerdir. Diğer öğretmenler ise “eğlenceli olması” “yaşa uygun
olması”, “ilgi ve isteklere uygun olması” ve “güvenli olması” kriterlerinden bahsetmiştir.
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Eğitsel oyunların “öğretici olması” ile ilgili öğretmen görüşlerinden alıntılar
şu şekildedir:

Ö9: Oyun seçiminde çocuklara yeni şeyler öğretebilecek miyim sorusunu sorarım ilk önce kendime.
Ö13: Bir oyunda aradığım ilk özellik oyun sayesinde çocuklara farklı şeyler öğretebilmemdir.

Eğitsel oyunların “eğlenceli olması” ile ilgili öğretmen görüşlerinden alıntılar
şu şekildedir:

Ö15: Çocukların keyif aldıkları ve eğlendikleri oyunlar onlar üzerinde daha
olumlu etkiler bırakıyor ve sürekli olarak bu oyunları oynamak istiyorlar.

Ö20: Bir oyunun çocukların ilgisini çekebilmesi için öncelikle çocuğu eğlendirip
keyif aldıracak bir nitelik taşıması gerektiğini düşünüyorum.

Eğitsel oyunların “yaşa uygun olması” ile ilgili öğretmen görüşlerinden alıntılar şu şekildedir:
Ö5: Eğitsel oyunların en önemli önceliği çocukların yaşına uygun olmasıdır çünkü uygun olmayan oyunlar çocukların yetersizlik duygularını pekiştirir.

Ö9: Oyunlar muhakkak çocukların yaş aralığına uygun olmalıdır, aksi takdirde
çocuklar anlamsız bir başarısızlık duygusuna kapılabilirler.

Eğitsel oyunların “ilgi ve isteklere uygun olması” ile ilgili öğretmen görüşlerinden alıntılar şu şekildedir:

Ö6: Çocuklar kendileri için ilgi çekici ve farklı olan oyunları daha istekle
oynarlar.
Ö12: Eğitsel oyunların her şeyden önce çocuğun ilgi, ihtiyaç ve isteklerine karşılık verecek nitelikte olması gerektiğine inanıyorum.

Eğitsel oyunların “güvenli olması” ile ilgili öğretmen görüşlerinden alıntılar
şu şekildedir:

Ö17: Eğitsel oyunların seçiminde çocuklara fiziksel ya da duygusal olarak hiçbir şekilde zarar vermeyecek nitelikte oyunlar tercih edilmelidir.

Ö19: Çocukların kesinlikle zarar görmeyeceği tarzda materyallere sahip eğitsel
oyunların tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Eğitsel Oyunların Faydalarına İlişkin Bulgular
Görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde öğretmenler eğitsel
oyunların faydalarını “yaparak yaşayarak öğrenme”, “eğlenerek öğrenme” ve “kalıcı öğrenme” olarak sıralamışlardır.
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Tablo 4. Eğitsel Oyunların Faydaları

Faydalar

Yaparak yaşayarak öğrenme
Eğlenerek öğrenme
Kalıcı öğrenme

n

f

%

20

4

20

20
20

10
6

50
30

Tablo 4’ten de anlaşılacağı üzere görüşmeye katılan okul öncesi öğretmenlerinin yarısı eğitsel oyunların faydalarını “yaparak yaşayarak öğrenme” olarak, diğer yarısı ise “eğlenerek öğrenme” ve “kalıcı öğrenme” olarak belirtmişlerdir.
Eğitsel oyunların “yaparak yaşayarak öğrenmeye” yönelik faydası ile ilgili
öğretmen görüşlerinden bazıları şöyledir:

Ö2: Eğitsel oyunlar vasıtasıyla çocuklar hayata dair birçok şeyi deneyimleyerek
öğrenirler, bu sayede de sosyalleşirler.

Ö19: Eğitsel oyun materyalleriyle çocuklar hayatın içinde karşılaşacakları çoğu
şeyi yaparak, birbirleriyle etkileşim halinde olarak kolayca öğreniyorlar.
Eğitsel oyunların “eğlenerek öğrenmeye” yönelik faydası ile ilgili öğretmen
görüşlerinden bazıları şöyledir:

Ö8: Çocuklar eğitsel oyunlarla öğrenmenin tadını çıkarıyor ve en önemlisi
eğleniyorlar.

Ö13: Oyunların en önemli faydasının çocuklar için eğlenceli öğrenmelere kapı
aralaması olduğunu düşünüyorum.
Eğitsel oyunların “kalıcı öğrenmeye” yönelik faydası ile ilgili öğretmen
görüşlerinden bazıları şöyledir:
dır.

Ö10: Çocuklar oyunlardan keyif aldıkları için öğrenmeleri ezber değil kalıcı-

Ö11: Eğitsel oyunlar eğitimde çocukları eğlendiren bir yol olduğu için onların
bilgiyi özümsemesini sağlar.

Eğitsel Oyunların Desteklediği Gelişim Alanına İlişkin Bulgular
Görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde öğretmenler eğitsel oyunların desteklediği gelişim alanlarını “bilişsel gelişim”, “sosyal-duygusal
gelişim” ve “dil gelişimi” olarak belirtmişlerdir.
Tablo 5. Eğitsel Oyunların Desteklediği Gelişim Alanı

Desteklenen Gelişim Alanı

n

f

%

Dil gelişimi

20

3

15

Bilişsel gelişim

Sosyal-duygusal gelişim

20
20

11
6

55
30
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Tablo 5’ten de anlaşılacağı üzere görüşmeye katılan okul öncesi öğretmenlerinin çoğunluğu eğitsel oyunların desteklediği gelişim alanını “bilişsel gelişim”
olarak, diğer öğretmenler ise “sosyal-duygusal gelişim” ve “dil gelişimi” olarak
ifade etmişlerdir.
Eğitsel oyunların desteklediği gelişim alanını “bilişsel gelişim” olarak belirten
öğretmen görüşleri şu şekildedir:

Ö1: Bu oyunlar çocukların karşılaşacakları olaylarla ilgili problem çözme ve
hızlı düşünme becerileri kazanmalarını sağlar.

Ö16: Çocukların eğitsel oyunlar vasıtasıyla dikkat, odaklanma, mantık
yürütme, problem çözme gibi birçok bilişsel beceri gelişimi kolaylıkla desteklenir.
Eğitsel oyunların desteklediği gelişim alanını “sosyal-duygusal gelişim” olarak belirten öğretmen görüşleri şu şekildedir:

Ö15: Eğitsel oyunlar özellikle içe kapanık çocukların akranlarıyla iletişim kurup sosyalleşmesinde büyük rol oynar.

Ö18: Bu oyunlar vasıtasıyla çocuklar kendi duygularının ve karşısındakinin
duygularının farkına varır.
Eğitsel oyunların desteklediği gelişim alanını “dil gelişimi” olarak belirten öğretmen görüşleri şu şekildedir:

Ö5: Oyunlar yoluyla çocuklar birbirleriyle iletişime geçerek kendilerini çok
daha iyi ifade etmektedir.
Ö7: Oyunların çocukların ifade becerisini çok olumlu yönde etkilediğini düşünüyorum, sınıfımda en az konuşan öğrencilerim oyunlar esnasında adeta değişim
geçiriyor.

TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER
Öğretmenler eğitsel oyunları “bilişsel gelişim faaliyeti”, “etkili öğrenme yolu”
ve “sosyalleşme aracı” olarak tanımlamışlardır. Bu tanımlamalardan hareketle öğretmenlerin büyük çoğunluğunun, eğitsel oyunları çocukların eğlenme ya
da sosyal-duygusal gelişimlerini destekleme aracından ziyade çocukların bilişsel gelişimlerini destekleme ve yeni bilgiler öğretme aracı olarak düşündükleri
görülmektedir. Eğitsel oyunları sosyalleşme aracı olarak gören öğretmenlerin,
14-20 yıllık mesleki kıdeme sahip ve üst sosyo-ekonomik bölgelerde bulunan
kurumlarda görev yapan öğretmenler olduğu tespit edilmiştir. İleri mesleki kıdeme sahip ve sosyo-ekonomik açıdan gelişmiş bölgelerde görev yapan okul öncesi
öğretmenlerinin genel olarak eğitsel oyunları öğretim materyali olarak görmedikleri ve bu oyunlar yoluyla çocukların sosyal-duygusal gelişimlerine katkı sağlamak istedikleri söylenebilir. Öğrenme, oyun dünyasında eylem yoluyla bilişsel
yapıların inşası olarak tanımlanır (Kiili ve Ketamo, 2007). Bu sebepten eğitsel
oyun tanımlamalarında okul öncesi öğretmenlerinin bilişsel gelişim ve öğrenme
ifadelerine yer verdikleri düşünülmektedir.
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Öğretmenler; eğitsel oyunlara “kutu oyunlarını”, “geleneksel oyunları”, “serbest oyunları” ve “dijital oyunları” örnek olarak vermiştir. Özellikle çocukların
bilişsel ve sosyal gelişimlerine oldukça olumlu katkılar sağladığı belirlenen
bilişsel kutu oyunların eğitim kurumlarında sıklıkla tercih edilmektedir (Mackey,
Hill, Stone ve Bunge, 2011; Türkoğlu, 2016). Bunun yanı sıra okul öncesi eğitim
kurumlarında oyun etkinlikleri esnasında geleneksel oyunlara ve serbest oyunlara da sıklıkla yer verilmektedir (Alat, Akgümüş ve Cavalı, 2012). Alan yazında
eğitsel oyun terimi genel olarak eğitim amacıyla kullanılan dijital oyunları ifade
etmek için kullanılır (Purdy, 2007). Ancak araştırma bulgularına göre çok az sayıda öğretmen dijital oyunları eğitsel oyunlara örnek olarak vermiştir. Bu açıdan
bakıldığında okul öncesi öğretmenlerinin eğitsel oyun kavramını çocuklara yeni
bilgiler aktardıkları çok daha genel bir oyun kavramı olarak değerlendirdikleri
söylenebilir.

Öğretmenler; eğitsel oyun seçim kriterlerini “öğretici olması”, “eğlenceli
olması”, “yaşa uygun olması”, “ilgi ve isteklere uygun olması” ve “güvenli olması”
olarak sıralamışlardır. Eğitsel oyunların öğretici olması gerektiğini ifade eden
öğretmenlerin çoğunluğunun 25-30 yaş aralığında ve 2-7 yıllık mesleki kıdeme
sahip; eğlenceli olması gerektiğini ifade eden öğretmenlerin çoğunluğunun
ise 37-42 yaş aralığında ve 14-20 yıllık mesleki kıdeme sahip oldukları tespit
edilmiştir. Daha genç ve daha az mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin idealist
davranarak çocuklara sürekli yeni şeyler öğretmeyi hedefledikleri için eğitsel
oyun seçiminde öğreticiliği ön planda tuttukları düşünülebilir. Ancak orta yaşlı ve daha fazla mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin çocukların oyundan keyif
almalarını sağlayacak derecede eğlenceli olmasının en önemli kriter olduğunu
düşünmelerinin uzun yıllara dayalı deneyim ve gözlemlerinin bir sonucu olduğu
söylenebilir. Çocuklar öğrenmeyi bir eğlence, heyecan ve keşif yolculuğu olarak
görürlerse severler. Sayı saymaktan, insanlarla iletişim kurmaya, renklerden şekillere yeni şeyler öğrenmenin heyecan verici yolculuğunda oyunlar büyük rol
oynar (Kirkland ve O’Riordan, 2008). Eğer öğrenme gerçekleşecekse çocukların
motive edilmesi gerekir. Oyunlar, eğlenceli ve etkileşimli yönüyle çocukları
öğrenme sürecine motive eder (Azriel, Erthal ve Starr, 2005; Calhoun, 1980).
Eğitsel oyunların faydalarını okul öncesi öğretmenleri “yaparak yaşayarak
öğrenme”, “eğlenerek öğrenme” ve “kalıcı öğrenme” olarak ifade etmişlerdir.
Öğretmenlerin çoğunluğu eğitsel oyunlar vasıtasıyla çocukların yaşama dair birçok beceriyi kazandıklarına inanmaktadırlar. Bu fikirlerinin sebebinin çocukların
eğitsel oyunlarla oynayarak deneme yanılma yoluyla öğrenmelerini sağlamasından kaynaklandığı düşünülebilir. Çocuklara oyunlarında örnek durumlar
oluşturarak yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları durumlar öğretilebilir hatta
çocuklar, yaşamları için gerekli davranış, bilgi ve becerileri oyun içinde kendiliğinden öğrenirler (Çoban ve Nacar, 2006; Isenberg ve Jalongo, 2001; Yavuzer,
2001). Çocukların oyunlar esnasında çok keyif almaları ve mutlu olmaları sebebiyle eğlenerek öğrendikleri; sıklıkla oynanan bu oyunların çocukların öğrenmelerini içselleştirdiği için kalıcı öğrenmelere zemin hazırladığı söylenebilir. Oyun
oynama esnasında oyuncular eğleniyorsa kendileri için gerekli olan bilgileri kolayca kazanabilirler (Pillay, 2002). Fröbel, çocuğa oyunla her şeyin öğretilebileceğini ve aktif bir şekilde katılım sağlanan oyun ortamlarında edinilen bilgilerin
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çocukta daha kalıcı olduğunu savunmaktadır (Yalçınkaya, 1997).

Eğitsel oyunların desteklediği gelişim alanlarını okul öncesi öğretmenleri “bilişsel gelişim”, “sosyal-duygusal gelişim” ve “dil gelişimi” olarak belirtmişlerdir.
Eğitsel oyunları bilişsel gelişim faaliyeti ve etkili öğrenme yolu olarak tanımlayan
öğretmenlerin çoğunluğu bu oyunların bilişsel gelişimi, bir kısmı ise dil gelişimini desteklediğini söylemişlerdir. Ayrıca eğitsel oyunları sosyalleşme aracı olarak
tanımlayan öğretmenler ise bu oyunların sosyal-duygusal gelişimi desteklediğini
ifade etmişlerdir. Eğitsel oyunlar mantık yürütme, problem çözme, stratejik düşünme, planlama, iletişim, müzakere, grupça karar verme gibi bilişsel becerilerde çeşitli kazanımlar sağlamaktadır (Bottino, Ferlino ve Travella, 2006; Higgins,
2000; Kirriemuir ve McFarlane, 2004; Whitebread, 1997). Örneğin eğitsel bilgisayar oyunları öğrencileri motive ederek odaklanmalarını sağlamakta ve öğrenme performanslarını arttırmaktadır (Ricci, Salas ve Cannon-Bowers, 1996).
Bu bilgiler ışığında okul öncesi öğretmenlerinin eğitsel oyunlar konusunda
genel bilgi sahibi oldukları sonucuna ulaşılabilir. Ancak bu öğretmenlerin eğitsel
oyunlar teriminin içerisinde yer alan dijital oyunlar konusunda yeterli bilgi sahibi olmadıkları da söylenebilir. Dijital oyunlara ilgi duyan okul öncesi çocuklarına
bilinç kazandırabilmek ve onları bu oyunların zararlarından koruyarak olumlu
yönlerinden fayda sağlamalarına yönelik düzenlemeler yapabilmeleri adına okul
öncesi öğretmenleri desteklenmeye ihtiyaç duymaktadır.

Eğitsel oyunlar, öğrenmeyi geliştirmek, öğrencilerin ilgi ve gereksinimleri ile
daha iyi uyuşan öğrenme yöntemlerini belirlemek için tartışılmaktadır (Betz,
1995; Prensky, 2001). Bu öğrenme yöntemlerinin benimsenebilmesi için okul öncesi öğretmenlerinin eğitsel oyunları etkili ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi
gerekir. Bu sebepten eğitsel oyunlara ve özellikle dijital oyunlara yönelik okul
öncesi öğretmenlerine hizmet içi, öğretmen adaylarına lisans düzeyinde uygulamalı eğitimler verilmesi önerilebilir. Bu yolla öğretmen ve öğretmen adaylarına
farkındalık kazandırılarak bilgi düzeyleri arttırılabilir. Eğitsel oyunlara sadece
okul öncesi eğitimde değil eğitimin tüm kademelerinde yer verilerek tüm çocukların farklı beceri alanlarında desteklenmeleri sağlanabilir. Ayrıca eğitsel oyunlara yönelik ebeveyn görüşlerinin tartışıldığı ya da ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırıldığı çalışmaların yapılması da önerilebilir.
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KAMU SEKTÖRÜNDE GÖREVDE YÜKSELME
(KARİYER) : 11 10 2011 TARİH VE 663
SAYILI KHK KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN
KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN
GÖREVDE YÜKSELME SİSTEMİNE İLİŞKİN
ADALET ALGILARININ STATÜYE (MEMUR YÖNETİCİ) GÖRE ANALİZİ1
Murat AK, Özcan SEZER

1.Giriş
Görevde yükselme kavramı çoğunlukla çalışanların mevcut görevlerinden
terfi ederek daha geniş yetki ve otoriteye sahip bir göreve gelmelerini ifade etmektedir. Esasında görevde yükselme konusunun geçmişi, insanlık tarihi kadar
eskidir. Nitekim insanoğlu var oluşundan bu yana duygusal, bilişsel ve rasyonel
birçok gerekçeyle ekonomik, sosyal ve iş hayatında yükselmeyi arzulamaktadır.
Elbette istisnaları da bulunmakla birlikte insanoğlunun genel mizaç yapısında
böyle bir olgunun varlığından bahsedilebilir. Bu bağlamda çalışanlar için oldukça
önemli bir kavram olan görevde yükselme, terfi, kariyer, yetki genişlemesi gibi
değişik isimlerle yönetim literatüründe yerini almış ve gündemdeki önemini ve
güncelliğini hiç kaybetmemiştir.

Ülkemiz kamu sektöründe daha çok görevde yükselme kavramı ile ifade edilen sistem, özel sektörde daha çok kariyer kavramı ile tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın da kapsamının kamu sektörü olması nedeni ile söz konusu sistem ve
olgu, görevde yükselme olarak ifade edilmektedir. Kültür ve medeniyetimizde
oldukça önemli bir kavram olan görevde yükselme ile ilgili birçok önemli detay
ve süreçten bahsetmek mümkündür. Bu konu görevde yükselmenin tarihçesi kısmında detaylı olarak ele alınmaktadır.
Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana görevde yükselme konusu, yönetim
literatüründe ve mevzuatında sürekli tartışma konularından birini oluşturmaktadır. Tıpkı günümüzdeki gibi cumhuriyet tarihinde görevde yükselmenin adil,
objektif ve hakkaniyete dayalı esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi, meritokrasi ilkesinin yerine getirilmesi gibi hususların bu tartışmaların esasını oluşturduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde de bu tartışmalar hemen hemen aynı eksen
etrafında ve boyutta devam etmektedir. Halbuki hakkaniyete, adalete, objektif ilkelere ve meritokrasiye dayanan bir görevde yükselme sisteminin ülkemiz kamu
yönetiminde kurulması, hem bu tartışmaları minimum seviyeye indireceği gibi
daha birçok ussal faydanın ortaya çıkmasına da önemli katkı sunacaktır. Örneğin kamu çalışanları nezdinde tesis edilecek görevde yükselme sistemine ilişkin

1 Bu kitap bölümü, Doç. Dr. Özcan SEZER danışmanlığında, BEÜ SBE’de 25.05.2017 tarihinde
jüri önünde sunulup başarılı bulunan “Örgütsel Bağlılık ve Görevde Yükselme: Sağlık Sektöründe Çalışanların Görevde Yükselmeye İlişkin Adalet Algılarının Bartın ili Örneğinde
İncelenmesi “ konulu Doktora tez çalışmasından yararlanılarak hazırlanmıştır.
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olumlu adalet algıları, kamu sektöründe de çalışan verimliliğinin ve performansının artırılmasında, kamu hizmet sunumunda kalitenin ve hizmet standartlarının geliştirilmesinde önemli bir faktör olabilecektir.

Görevde yükselme sistemine ilişkin adalet algıları, her sektör ve örgütte
önem taşımaktadır. Kamu sektörünü de bu olgudan bağımsız düşünmek doğru
bir yaklaşım olmayacaktır. Bilakis kamu sektörünün ortaya koyduğu hizmetlerin
toplumun tamamını ilgilendirmesi ve kapsaması nedeniyle çalışanların algı ve
tutumları daha çok önem kazanmaktadır. Söz konusu bu algı ve tutumların en
önemlilerinden birinin de görevde yükselmeye ilişkin adalet algılarının olduğunu iddia etmek, yanlış bir düşünce olmayacaktır. Çünkü daha önce de belirtildiği
gibi görevde yükselme veya kariyer konusu, çalışma hayatının en önemli konu
başlıklarından birini oluşturmaktadır. Nitekim bu konu, sadece çalışanlar için
önem taşımamakta, yönetim görevlerinin işletmeler veya örgütler için taşıdığı
önem göz önüne alındığında tüm paydaşlar için önemi ortaya çıkmaktadır. İşletmeler veya örgütler ne kadar iyi yönetilirse, ne kadar ehil, yetenekli, becerikli
ve nitelikli yöneticilere sahip olurlarsa o ölçüde hedeflerine daha hızlı ve kolay
ulaşabilecek kısaca başarılı olabileceklerdir. Kamu sektörünü de bu olgudan yine
bağımsız ve eksik düşünmek mümkün olmayacaktır. Nitekim kalite, günümüzde
her alanda, her sektörde öne çıkan bir kavramdır. Uluslararası ekonomi başta olmak üzere tüm sektörlerde rekabetin gelişmesi, örgütleri kalite kavramına daha
fazla önem vermeye zorlamaktadır. Bu bağlamda üretim süreçlerinde ve hizmet
sunumunda kalite anlayışı, günümüzün küreselleşen dünyasında hiç olmadığı
kadar önem kazanmış ve stratejik bir kavram haline gelmiştir (Tekin ve Arslandere, 2017:349). Ülkemiz kamu sektöründe de görevde yükselmeye esas yönetici
pozisyonlarını da tüm sektörleri ve pozisyonları yakından ilgilendiren kalite anlayışından bağımsız değerlendirmek mümkün gözükmemektedir. Bu bağlamda
görevde yükselme sisteminin kaliteli yönetici adaylarının seçilmesine esas bir
nitelik taşıması önemli görülmektedir.
Görevde yükselme konusu, örgütlerde veya kurumlarda birçok olgu ile yakından ilişkilidir. Örneğin iktisatta hisse senedi fiyatları oluşurken petrol fiyatlarından etkilenebildiği görülmektedir (Özmerdivanlı, 2014:9) İşletme ve kamu
yönetiminde de çalışanların görevde yükselme sistemine ilişkin adalet algıları,
çalışanların yaşı, cinsiyeti, kıdemi gibi bir takım demografik değişkenlerden etkilenebilmekte ve değişiklik gösterebilmektedir. Bu çalışmada kamu çalışanlarının
görevde yükselmeye ilişkin adalet algılarının, statü ekseninde değişimi analiz
edilerek ilgili literatürde daha önce yapılan çalışmalardan farklı bir boyutta, yönetim ve örgütsel davranış alanlarına katkı yapılması hedeflenmektedir. Çünkü
literatürde daha önce çalışanların görevde yükselme sistemine ilişkin adalet algılarını analiz eden bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Böylelikle bu çalışma ile ülkemiz kamu sektöründe ilk defa kamu çalışanlarının mevcut görevde yükselme
sistemine ilişkin adalet algıları, statü değişkeni baz alınarak analiz edilmektedir.
Anket soruları, çalışmanın araştırmacıları ve yazarları tarafından bizzat hazırlanmış ve Bartın Kamu Sağlık Teşkilatını oluşturan Bartın İl Sağlık Müdürlüğü,
Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bartın Kamu Hastaneler Birliği evrenlerinde
görev yapan kamu çalışanlarına uygulanmıştır. Bu amaçla çalışmanın kapsamına,
sağlık teşkilatında bir örneklem model oluşturabilmek amacıyla, Bartın İl Sağlık
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Teşkilatını oluşturan Bartın İl Sağlık Müdürlüğü, Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü, Bartın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinde çalışan personel dahil
edilmiştir. Çalışma kapsamındaki sağlık tesislerine ilişkin veriler, Bartın İl Sağlık
Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Bartın Kamu Hastaneleri Birliği özlük işleri biriminden elde edilmiştir.

Çalışma, Bartın Sağlık Teşkilatını oluşturan; Bartın İl Sağlık Müdürlüğü, Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bartın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
bünyesinde çalışan kamu personelinin çalışma süreleri ekseninde görevde yükselme sistemine ilişkin adalet algılarını ölçerek analiz edilmesi amacıyla kurumlar bazında ayrı ayrı gruplandırma yapılmak suretiyle kolayda örnekleme modeli
tercih edilerek anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Verilerin analizi kısmında ilk olarak katılımcılara ilişkin demografik bilgilerin dağılımı; frekans analizi, tablo ve grafikler ile verilmektedir. Görevde yükselme algısını
ölçmek için oluşturulan sorular ile bazı demografik bilgileri incelemek amacıyla çapraz tablolar oluşturulmuştur. Ki kare analizi sonuçlarının yorumlanabilir olması için
çapraz tablodaki hücre beklenen değerlerinin 5’ten büyük olması gerekmektedir.
5’ten küçük hücre sayısının ise toplam hücre sayısının % 20’sinden büyük olmaması
gerekmektedir. Böyle durumlarda gözlem sayısının artırılması ya da sorulara verilen
cevap seçeneklerinin birleştirilmesi gerekmektedir. Çalışmada seçenek sayısı 5’ten
3’e indirilmiş ve çapraz tablolar bu şekilde oluşturulmuştur. Ancak yine 5’ten küçük
hücre sayısı, toplam hücre sayısının % 20’sini geçtiği için ki kare analizi yapılamamış fakat ki kare analizinin yapılabildiği bazı karşılaştırmalarda ise p değeri 0,05’ten
küçük olduğu için anlamlı farklılığın olmadığı yorumu yapılmıştır. Yapılan analizler
SPSS 20.0 yazılımı ile % 95 güven aralığında gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada statü kavramına teorik olarak değinildikten sonra ülkemizde görevde
yükselme konusunun tarihçesinden bahsedilmekte ve daha sonra çalışmanın metodoloji kısmına geçilmektedir. Bu kısımda; çalışmanın yöntemi ve verilerin analizi,
çalışmanın evreni ve sınırlılıkları, çalışmanın modeli, çalışmanın güvenirlik analizi,
katılımcılara ait demografik bilgiler, çalışmanın hipotezleri, görevde yükselme sistemine ilişkin adalet algıları anketinin çalışanların statüsü ve çalışmanın hipotezlerine
göre analizine yer verilmektedir. En son ise sonuç ve kaynakça kısmı bulunmaktadır.

2. Statü

Statü, Türk Dil Kurumu sözlüğünde konum, durum, mevki, pozisyon gibi anlamlarda kullanılmaktadır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ise statü ile ilgili
bir tanımlamanın yapılmadığı görülmektedir. Bununla birlikte statü kelimesinin ilgili yasada birçok kez kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bunlardan birkaç örnek vermek
faydalı olabilir. Statü kelimesinin geçtiği yerler, altı çizgili olarak belirtilmektedir.

(Ek: 5/7/1991 - KHK - 433/2 md.; İptal: Ana. Mah.’nin 5/5/1992 tarih ve E.
1991/33, K. 1992/32 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK 527/7 md.) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
hükümlerine göre almakta bulunan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri
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(sözleşmeli statüdeki personel dahil) ile kamu ve özel kesimde iş kanunlarına
göre istihdam edilen işçilere çeşitli adlar altında yapılan nakdi ve ayni nitelikteki
tüm ödemelerin hesaplanma kolaylığını ve basitliğini sağlamak amacıyla, bordro
düzenlemesine, tahakkuk ve ödeme işlem ve sürelerine ilişkin esas ve usulleri
tesbit etmeye, aydan daha kısa ya da daha uzun sürelerde yapılan ödemelerin aylık dönemler itibariyle tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesine karar vermeye Maliye
ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile geçici 12 nci maddesi çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla sözleşmeli personel pozisyonlarında
çalışmakta olan ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur
kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde Kurumda halen var olan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla
Genel Müdürlükçe belirlenecek memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca atanırlar.
Bu Kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışanlar ile sözleşmeli personel
hakkında uygulanacak hükümler:

Ek Geçici Madde 18 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 13/2/20116111/117 md.) 657 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan kurumlar mensuplarına
uygulanacak katsayı:
Ek Geçici Madde 59 – (Ek: 28/12/1994 - 4065/2 md.)

Bu kanuna tabi kurumlarda halen sürekli işçi statüsü veya sözleşmeli statüde
çalışmakta olan Ahıska Türkleri ve Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan Türk vatandaşlığına geçmiş olup bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren
1995 yılı sonuna kadar memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar, öğrenim
durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydı ile bu Kanunun Ek
Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri hükümlerine göre; 458 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek
suretiyle sınav şartı aranmaksızın boş memur kadrolarına intibak ettirilebilirler.
4272-3

(11) Bu arada yer alan “Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı”na yapılan atıfların
24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun Geçici 7 nci maddesiyle Özelleştirme İdaresi Başkanına yapılmış sayılacağı, ayrıca aynı Kanunun 6 ncı maddesiyle
Özelleştirme İdaresi Başkan ve başkan yardımcılarının aylık, ek gösterge, zam ve
tazminatları ile statüleri bakımından Başbakanlığa bağlı müsteşarlıkların müsteşar ve müsteşar yardımcıları hakkında uygulanan hükümlere tabi olacakları
hükme bağlanmıştır.

8) 18/5/1987 tarih ve 281 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici
maddesi:
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Geçici Madde – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte,
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun haber ve program hizmetleri ile teknik
hizmetlerinde (yöneticiler dahil), Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi
olarak çalışanlardan, sözleşmeli personel statüsüne geçenlerle, daha önce bu statüye geçmiş olanlardan, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yazı ile müracaat
edenlerin, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren Sandıkla ilgileri devam ettirilir. Bunların emeklilik kesenekleri; emeklilik keseneğine esas aylıkları
üzerinden % 15 olarak kesilir, kurumları da % 20 karşılık öderler.

Görüldüğü gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda statü kavramının
sözleşmeli ve kadrolu personeli tanımlamada kullanılabildiği gibi işçi ve memur
kavramlarını ifade etmek için de kullanılabilmektedir. Hatta kamu çalışanlarının
unvanları ifade edilirken dahi statü kelimesi kullanılabilmektedir. Dolayısıyla statü
kelimesinin oldukça geniş ve zengin bir kullanım alanına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada ise statü kelimesi, kamu çalışanlarının yönetici veya memur
olup olmamasını tanımlamada genel bir kavram olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada statü ile çalışanların idari bir konumda veya pozisyonda olup
olmadıkları vurgulanmaktadır. Nitekim örgütsel yaşamda çoğu zaman çalışanlar,
işverenler dışında, örgütlerde statü yönünden yöneticiler ve çalışanlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yöneticiler, belli bir yetki ve otoriteye sahip, en az bir çalışanın işinden ve görevinden sorumlu geçici veya sürekli olarak yönetim işleviyle
görevlendirilmiş kişilerden oluşmaktadır. Çalışanlar ise belli bir iş akdi karşılığında
bir görevi veya hizmeti yerine getirmekle yükümlü olan bu kapsamda kendisinden
hizmet alınan ve bunun karşılığında işletme tarafından ücret ödenip sosyal ve mali
haklar elde eden bireylerden oluşmaktadır. Kamu sektörü için de benzer durum
geçerlidir. Nitekim kamu çalışanları da statü yönünden yönetim pozisyonlarında
yer alanlar ile diğer hizmet sınıfları arasında yer alanlar şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nda belli başlı hizmet sınıfları arasında; sağlık hizmetleri, idari
hizmetler, yardımcı hizmetler, teknik hizmetler sınıflarından bahsedilebilir. Bu çalışmada çalışanlar, statü yönünden yönetici ve memurlar şeklinde iki gruba ayrılmaktadır. Dolayısıyla yönetici pozisyonları dışında kalan diğer tüm hizmet sınıfları,
memurlar grubu içerisinde toplanmakta ve değerlendirilmektedir.
Kamu sektöründe görev yapmakta olan yöneticiler, genel olarak mevcut görevde yükselme sisteminin sonuçlarından yararlanmış ve bunun sonucunda söz
konusu yönetici pozisyonlarına gelen kişilerden oluşmaktadır. Memurlar ise
mevcut görevde yükselme sistemi kapsamında henüz yöneticilik görevine gelememiş, yönetici pozisyonları dışında kalan hizmet sınıflarında görevlerini memur olarak sürdüren çalışanlardan meydana gelmektedir. Dolayısıyla söz konusu
bu iki grubun görevde yükselme sistemine ilişkin taşıdığı adalet algıları büyük
önem taşımaktadır. Nitekim mevcut sistemden istifade ederek yönetici pozisyonuna gelmiş kamu çalışanlarının sisteme ilişkin adalet algıları ile henüz sistemden istifade edemeyerek memurluk görevini sürdürmekte olan çalışanların
sisteme ilişkin adalet algılarının mukayese edilmesi konu hakkında literatüre bilimsel verilerin kazandırılmasını sağlayacaktır.
Bu çalışmada, çalışanların statüsünün (mevcut pozisyonunun), örgütteki
mevcut görevde yükselme sistemine ilişkin adalet algısı üzerindeki değişimi daha
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önce literatürde hiç çalışılmayan bir konu olarak değerlendirilmekte ve bu çalışmada ele alınmaktadır. Ortaya konulan bulguların, kamu yönetiminin en önemli
konu başlıklarından birini oluşturan görevde yükselme mevzuatına katkı sunması ayrıca kamu yönetiminde görevde yükselme ve kariyer konularında çalışacak
akademisyenlere kılavuz niteliğinde bir çalışma olması hedeflenmektedir.

3. Görevde Yükselme Mevzuatının Tarihçesi

Küreselleşen dünyada iletişim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte adeta sınırlar ortadan kalkmış ve her alanda köklü değişim ve dönüşüm süreçleri gerçekleşmeye devam etmektedir (Sayın vd., 2017:438). Görevde yükselme sisteminin
de örgütlerin ve kamu yönetimlerinin doğuşundan bu yana bir takım değişim süreçlerinden geçtiği ve sürekli yönetim ve işletme dünyasının gündeminde olduğu
bilinmektedir. Dolayısıyla görevde yükselme sisteminin kural, işlev ve fonksiyonlarının belirlenerek sistematize edilmesinde, yasal mevzuat içerisinde gelişim
ve değişiminin değerlendirilmesinin büyük önemi bulunmaktadır. Bu bağlamda
görevde yükselme mevzuatı, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti başlıkları
altında değerlendirilmektedir.

3.1. Osmanlı Devleti

Türk kültür ve medeniyetinde önemli ve büyük bir yeri olan Osmanlı imparatorluğu döneminde, yükselme sisteminin, devletin ve hanedanın sahibi padişah
etrafında şekillendiği görülmektedir. Bu bağlamda Osmanlı Devleti’nin ilk kuruluşundan itibaren, saltanata geçmesi öngörülen şehzadelerin sancaklarda eğitim
aldıkları bilinmektedir. Nitekim Orhan Gazi’nin oğullarından Halil, İznik beyi, diğer oğlu İbrahim ise Eskişehir’de sancak beyi olarak hanedan yönetimine hazırlanmışlardır. Fatih Sultan Mehmet Han devrinden itibaren hanedana sahip olacak
üyelerin yetiştirilmesi için uygulanan sancağa çıkma uygulaması mecburi bir hale
getirilmektedir. Böylelikle devletin en üst makamını ve Osmanlı hanedanını temsil
edecek yöneticilerin, tecrübe kazanarak yönetim mevkisinde zorlanmaması ayrıca
kendilerine devrin en ünlü müderris ve hocaları tarafından verilen ilmi eğitimle
nitelikli ve donanımlı yetişmelerinin hedeflendiği söylenebilir. Osmanlı Devleti’nin,
hanedana sahip olacak yöneticilere sadece sancak yönetimi yoluyla verilecek eğitimle yetinmediği, sınırları ve potansiyeli giderek daha fazla genişleyen devletin
yönetim fonksiyonlarını karşılayabilecek seviyede niteliklerin kazandırılabilmesi
için şehzadeler, henüz 5-6 yaşlarındayken kendilerine tahsis edilen ve lala ismi verilen hocalar tarafından da eğitildikleri belirtilmektedir (Günay, 2004:132).

Osmanlı idari yapısı içerisinde yönetici yetiştirilmesinde en önemli misyonu
üstlenmiş kurum ise Enderun mektebidir. Devlet tarafından seçilen gayrimüslim ailelerin çocukları arasından devşirme yöntemiyle seçilmesi esasına dayanan
sistem, özünde çok daha eski Türk devletlerinde artık gelenekselleşmiş bir görünüm arz eden kamu organlarında çalışan görevlilerin ve üst düzey yöneticilerin,
devlet tarafından yetiştirilmesi ve eğitilmesi esasına dayanmaktadır (Onaran,
1967:6). Bu bağlamda devlet sınırları içerisinde bulunan gayri müslim ailelerin
çocukları, yetiştirilmek ve eğitilmek üzere devşirme ismi verilen yöntemle toplanmaktalar, sonrasında ahlaki, siyasi, dini ve idari eğitim almaktadırlar. Aslında
Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükselme dönemlerinden itibaren, idari mekaniz-
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manın padişaha bağlı bir yapılanma ile teşkilatlandırıldığı ve bu idari yapılanma
içerisinde görev yapan idarecilerin de Enderun mektebinde eğitim görmüş padişaha bağlı kullar arasından seçildiği anlaşılmaktadır (İnalcık, 1964-1965:74).
Enderun-u Hümayun şeklinde tanımlanan bu okul, toplam altı odadan meydana
gelmektedir. İşlevleri ve nitelikleri farklı olan bu odalarda yetiştirilen öğrenciler, devşirme usulü ile toplanan gayri müslim kesimin çocukları ile savaşta esir
alınan bireyler arasından seçilerek Enderun mektebine alınmaktadırlar (Hallaçoğlu, 1998:37-38). Bu noktada Enderun okullarına daha önceden Müslüman
olanların alınmadığı, okula seçilen gayrimüslimlerin ise sonradan Müslüman olmalarının sağlandığı görülmektedir.
Enderun-u Hümayun Mektebinin esas noktalarından birini oluşturduğu belirtilen kul sistemi ise devşirme veya köle alma usulü ile Osmanlı tebaasına kazandırılmış bireylerin, özel ahlaki ve tutumsal eğitimlerden geçirilerek idari ve askeri
teşkilatlanma içerisinde devletine bağlı ve sadık kimseler şeklinde yetiştirilmesini
ifade etmektedir. Padişah, sahip olduğu otoritesini sadece kendisine tamamıyla sadık ve bağlı bireylere emanet edebilmektedir (İnalcık, 1964-1965:76).

Kul sistemi ile padişahın güvenini kazanıp, devletine sadakat ile bağlı kalıp hizmet edecek bu çocukların; küçük yaşlarda, fiziksel ve zihinsel özelliklerinin güçlü ve
sağlam, bekar, atik ve yetenekli olmalarına büyük özen gösterilmektedir. Devşirme
sistemiyle, köylerden ve kasabalardan her kırk evden en az birinden çocuk seçilmesine, tek çocuğu olan evlerden devşirme yapılmamasına, devşirilen çocuklardan ise
en çok beğenilenlerin saray içerisindeki görevlerde yetiştirilmek üzere içoğlan adıyla saraya alındığı, diğerlerinin ise acemi oğlan sıfatıyla yeniçeri ocağına gönderildiği
belirtilmektedir (Akkutay, 1999:89-90). Bu bağlamda Enderun Mektebi, Osmanlı’nın
askeri ve idari yönetici ihtiyacını karşılayabilmesi bağlamında değerlendirildiğinde,
Osmanlı’da idari ve askeri mercilerde görev alacak bireylerin yetiştirilmesine büyük
önem verildiği sonucu çıkarılmaktadır. Nitekim farklı alanlarda bilgi, birikim ve tecrübe sahibi olmuş bu kişiler, belli bir sistem yapılanması içerisinde divan üyelerinin
telkini veya önerileri neticesinde, padişah fermanıyla veya salt padişah fermanıyla
üst görevlere getirilebilmektedirler (Günay, 2004:145).
Osmanlı yönetim sistemi içerisinde, son derece önemli bir yeri olan Enderun Mektebinde öğrencilerin Seferli, Kiler ve Hazine ismi verilen odalarda hangi
alanda uzmanlaşacağına, kişisel yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre karar veriliyordu (Oğuz, 2008:142). Enderun mektebinin amaçları olarak ise potansiyel
olarak gelecekte kendilerinden üstün hizmetler ve yönetim becerisi beklenen
devşirme oğlanlara, yeni bir kültürü özümseterek kültürlerini artırma, disiplinli bir ortamda, disiplinli bir yaşam felsefesini benimsetip, ahlaki kuralları, itaati, saygı esaslarını öğrenmeleri ve nihayetinde onları yetenekli olduğu alanlara
yönlendirerek bu alanlarda yetiştirilmelerini böylece saltanata hizmet etmeleri
şeklinde ifade edilebilir (Zeyrek ve Erken, 2009:348). Enderun mektebi programında, ahlaki ve soyut eğitim kapsamında, öğrenciler için karakter ve kişilik
eğitimlerine planlı ve sistemli biçimde yer verilmektedir (Enç, 1979:58). Nitekim
Enderun mektebinde yetiştirilen bireylerin, idarecilik vasıflarını taşımalarının
yanında, kültürel ve ahlaki değerler yönünden Osmanlı anlayışını ve kültürünü
benimsemiş ve özümsemiş bir nitelik taşımalarından da bahsetmek mümkündür.
Dolayısıyla aynı zamanda müslümanlığı da kabul etmiş olan Enderun mektebi
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mezunlarının, Osmanlı toplum yapısıyla rahatça kaynaşması fakat bu toplum içerisinde ekonomik, sosyal, çıkarsal bağları olmadığı için tamamıyla saltanat sahibi
olan padişaha aidiyet ve sadakat hissiyle bağlı kalmalarından da söz edilebilir.
Osmanlının yönetim ve askeri kademelerde devşirme usulüyle toplanan
gayri müslimleri tercih etmesinin nedeni ise bu tür bireylerin toplum içerisinde, toplumsal ve ekonomik ilişkilerinin bulunmaması, dolayısıyla herhangi bir
çıkar, menfaat, rüşvet, yolsuzluk gibi devletin yozlaşarak çökmesine neden olacak faaliyetlerden de doğal olarak uzak kalması şeklinde açıklanmaktadır (Günay, 2004:143). Nitekim Enderun mektebinin yapısının ve işleyişinin bozulmaya
başlaması ile birlikte Osmanlı idare yapısında da bozulmaların ve yozlaşmaların
başladığı görülmektedir.

Osmanlı idari mekanizması içerisinde, Enderun mektebiyle beraber medreselerin de önemli bir eğitim müessesi olarak bulundukları anlaşılmaktadır. Bu bağlamda medreselerin daha çok yerli ve Müslüman halka hitap ettiği, daha çok dini
ağırlıklı eğitimin verildiği bu okullardan mezun olanların ise yönetim pozisyonlarında görevlendirilmesinin istisnai bir durum olduğu, mezunlarının daha çok dini
hizmet ile ilgili alanlarda görev aldıkları bilinmektedir (Findley, 1996:92).

Dini ağırlıklı eğitim modelini benimseyen medreselere nispeten, Osmanlı Devleti’nin askeri ve siyasi mekanizmalarında son derece önemli bir misyon üstlendiği görülen Enderun mektebinin, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yoğun
biçimde ıslah çalışmalarına konu olduğu bilinmektedir. Sultan IV. Murat, devletin
duraklama ve gerileme sürecine girmesiyle ilgili nedenleri araştırmak üzere bizzat Koçibey’den rapor hazırlamasını istemiştir. Bu kapsamda Koçibey tarafından
yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda hazırlanan risalede, devletin iyi yönetilemediği, güçlü ve etkili bir yönetim yapısının kurulabilmesi için liyakatlı ve
yetkin kişilerin yönetim pozisyonlarına getirilmesinin elzem olduğunun belirtilmektedir (Aktan, 1997:1392). Sistemin ıslah edilmesine yönelik tüm bu çalışmalara rağmen Enderun mektebinin, misyonunu karşılamaktan giderek uzaklaştığı
bu kapsamda Sultan Abdülmecit döneminden itibaren dejenere olduğu, II. Abdülhamit döneminde ise tamamıyla varlığının sorgulandığı anlaşılmaktadır (Akkutay,
1984:28). Nitekim Sultan II. Abdülhamit döneminde, 1859 yılında açılan Mekteb-i
Mülkiye, Enderun mektebine kuvvetli bir alternatif olarak devletin mülki idare sisteminin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak nitelikte yöneticiler yetiştirme gayesi
taşımaktadır (Karasu, 2001:206). 1835 yılında ise II. Mahmut döneminde, harbiye
okullarının açılması ile birlikte yönetimde askeri ve idari yapılanma ayrımının da
başladığı, aynı zamanda bu yeni okulların açılması ile birlikte Enderun mektebinin
önemini belirgin şekilde yitirdiği görülmektedir (Ünsal, 1979:61). Nitekim 1 Temmuz 1909 tarihinde yapılan idari düzenlemeler ile Enderun mektebinin tarihsel
yolculuğu sona ermiştir (Kaymakcı ve Çakır, 2008:21).
Osmanlı Devleti’nde, Enderun mektebinin önce zayıflaması böylece sonrasında tamamen kaldırılması ve devletin gerileme dönemine girmesi nedeniyle
çözüm yolları olarak yeni okul ve bölümler açılması yöntemlerine başvurulmuştur. Askeri ve idari bürokrat yetiştirilmesi amacını güden yeni okullar açılmıştır.
Nitekim 1835 yılında askeri idarecilerin yetiştirilmesi amacıyla Mektebi Harbiye, 1838 yılında Babıali ve Bab-ı Defterdari’ye memur yetiştirme gayesiyle Mek-
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teb-i Maarif-i Adliye, yine aynı devlet dairelerine memur yetiştirilmesi amacıyla
Mekteb-i Ulum-ı Edebiyeler, 1849 yılında devlet memuru yetiştirilmesi amacıyla
Daru’l-maarif, 1859 yılında Dahiliye teşkilatına kaymakam, nahiye müdürü, kaza
müdürü gibi ehliyetli idareciler yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Fünun-u Mülkiye, 1863 yılında ise devlet dairelerine sekreter yetiştirmek amacıyla Mekteb-i
Mahreci Aklam, bürokrat yetiştirmek gayesiyle Galatasaray Sultanisi (Mektebi
Sultani), 1869 yılında ise Osmanlı Devleti’nin ilk Maarif Nazırı Mahmut Esat Saffet Paşa tarafından hazırlanan Maarif-i Umûmiye Nizamnâmesi ile Osmanlı’nın
temel ve köklü eğitim kurumlarından olan Medrese sisteminden uzaklaşılarak
Rüştiye Mekteplerinden sonra eğitim verecek idadi mektepleri kurulmuştur.

Cumhuriyet döneminde, Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak son şeklini alan Mülkiye okulunun, yöneticilikte nitelik ve yetkinliğin sağlanması açısından son derece önemli bir dönemeç olduğu belirtilmektedir. Nitekim okulun, ilk mezunlarını
vermesiyle birlikte, idari teşkilat içerisinde yer alan kazalara, mülkiye mezunu
dışında başka bireylerin atanmaması için ferman yayımlanmış bu kapsamda
kaza müdürlerinin atama yetkisini elinde bulunduran valilerden bu yetki alınarak merkezi idareye bırakılmıştır (Çankaya, 1968-1969:70). II. Abdülhamit döneminde yapılan düzenlemelerle, Fransız eğitim sistemi örnek alınarak yüksek
öğretim kurumu seviyesine getirildiği görülen Mülkiye Mektebi, böylelikle değişimi ve yenilikçiliği esas alan yeni yönetim yapısına hizmet edecek memurları
yetiştirme felsefesini ilke edinmektedir (Findley, 1996:168). Yapılan bu kapsamlı
düzenlemeler neticesinde, Osmanlı Devleti’nde belirtilen yönetici kadroları için
nitelik ve liyakat tanımlamalarının yapıldığı, mezunlar arasında belirlenen kişilerin padişahın iradesiyle, doğrudan merkezi yönetim tarafından atanmaya başladıkları anlaşılmaktadır. Dolayısıyla devletin içişlerinde görevlendirilmek üzere
Enderun mektebinden oldukça farklı biçimde, her türlü sınıftan bireyin kabul
edilebileceği bir okul, devletin idari ve eğitim mekanizmasına kazandırılmaktadır. Nitekim Osmanlılar’da, Enderun Mektebi ve medreseler, askeri ve sivil idareci atamaları için belirlenmiş mektepler olsa da ilk defa belli bir yönetim kadrosu
için nitelik tanımlamasına gidilmesi, tarihsel süreç içerisinde önemli bir gelişme
olarak ifade edilebilir.

3.2. Türkiye Cumhuriyeti

Cumhuriyetin kurulmasıyla beraber, kamuya idareci yetiştirme amaçlı Osmanlı’nın son döneminde kurulmuş olan okulların, yapılarında ve işleyiş sistemlerinde bir takım değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda Osmanlı’nın son
dönemlerinde, kamuya yönetici ve memur yetiştirmek amacıyla 1859 yılında kurulan Mülkiye Mektebi’nin ismi, 1935 yılında, TBMM’de kabul edilen bir kanunla,
Siyasal Bilgiler Okulu olarak değiştirilmiştir. Bu bağlamda 1937 yılında, kamuya
yönetici yetiştirme kapsamında önemli bir gelişmenin yaşandığı görülmektedir.
Nitekim başkent Ankara’da konumlanmış siyasi ve politik merkezlerin beklentilerini ve gereksinimlerini, daha yakından takip edebilmek ve karşılayabilmek,
yönetimsel süreç ve işleyişleri daha rahat takip edebilmek maksadıyla, okulun
Ankara’ya taşınmasına karar verilmiştir (Günay, 2004:151).
1937 yılı içerisinde çıkarılan kanunla, Mülkiye ile birlikte Harbiye Okulu’nun
da Ankara’ya taşınmasının uygun bulunduğu ayrıca mevcut üniversitelerin de
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doğrudan hükümetin denetimi ve otoritesi altına alındığı görülmektedir (Kaymakcı ve Çakır, 2008:21). 1950 yılında, yine TBMM’de yapılan yasal bir düzenlemeyle, Siyasal Bilgiler Okulu’nun ismi değiştirilerek Siyasal Bilgiler Fakültesi
adıyla Ankara Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Köklü bir tarihi geçmişi bulunan
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin, daha sonraları kamuya yetkin ve nitelikli yönetici
yetiştirilmesi amacıyla kurulan TODAİ’nin eğitim altyapısının gelişmesi ve büyümesine önemli katkı sağladığı bilinmektedir (Çankaya, 1968-1969:689).

Türkiye’de görevde yükselme ile ilgili mevzuat gelişiminin ise oldukça yavaş
ilerlediği görülmektedir. Nitekim II. Dünya savaşının sona ermesinden itibaren,
hızlı kalkınma ve büyüme stratejisini benimsemiş olan Türkiye’de kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliğin sağlanması üzerinde daha fazla durulduğu görülmektedir. Bu kapsamda kamu yöneticisi yetiştirme ve atama konusu, Türk
kamu yönetiminde sıklıkla gündeme gelmesine, hazırlanan plan ve raporlarda
da pek çok kez yer almasına rağmen, konuyla ilgili kapsamlı bir yasal çalışmanın
yapılmadığı söylenebilir. Bu bağlamda görevde yükselme ile ilgili esasları da kısmi olarak öngören kamu çalışanları ile ilgili ilk genel düzenleme, 31 Aralık 1926
tarihinde yasalaşan 788 sayılı Memurin Kanunu ile yapılmaktadır. Bu kanun ile
müstahdem ve memur tanımı yapılmakta, askeri ve jandarma personellerinin
dışında, tüm kamu çalışanlarının bu kanun kapsamında değerlendirileceği belirtilmektedir. Memurin Kanunu ile memur olmanın en asgari niteliklerinin belirlendiği, memur alma süreç, iş ve işlemlerinin daha çok kurumların takdirine
bırakıldığı, alımlarda liyakat ilkesine uyulmasının esas alınmadığı anlaşılmaktadır. Benzer şekilde bu yasayla, memurların görevde yükselme esaslarının da kurumların takdirine bırakıldığı, genel tanımlamaların dışında niteliksel ve teknik
bilgi, beceri birikimine değinilmediği görülmektedir (Kara, 2006:150-151; aktaran: Baysal, 2014:37-38). Neticede bir takım değişikliklere uğrasa da Memurin
Kanunu’nun, 1965 yılına kadar yürürlükte kaldığı ve bu kapsamda memurların
görevde yükselme esaslarını düzenleyen hükümlerinde de esaslı bir değişikliğin
olmadığı değerlendirilmektedir.
Ülkemizde yasal gelişmelerin, 1921 yılında TBMM’de kabul edilen ilk anayasadan itibaren seyri değerlendirildiğinde, kamu yönetim pozisyonlarına atama
yapılması konusunda en kapsamlı düzenlemenin, 1961 anayasasında düzenlenen 117. madde ile yapıldığı görülmektedir. Bu kapsamda anayasanın 117.
maddesiyle, devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin, genel idare esaslarına göre
yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli
görevlerin, memurlar eliyle yürütülmesi, temel ilke olarak kabul edilmektedir.
Görevde yükselme bağlamında en kapsamlı ve temel yasal düzenleme ise
1982 anayasasının 128. maddesinde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen düzenleme, “Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları,
kanunla özel olarak düzenlenir.” hükmünü ifade etmektedir. Böylelikle üst kademe yönetici yetiştirilmesinin yasal bir güvenceye alınarak bu konuda mevzuat
dışı uygulamaların önünün kapatılmasının hedeflendiği söylenebilir. Bu kapsamda anayasanın, kamu idaresinde çok önemli bir yeri olan üst kademe yöneticiler
için kanunla yapılacak özel bir düzenleme yapılmasını öngörmesinin, anayasada
yer alması bakımından, mevzuatta önemli bir ilerleme kaydedildiğinin göster-
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gesi şeklinde kabul edilebilir. Nitekim Anayasanın 128. maddesindeki bu hükme
bağlı olarak TBMM’de kabul edilen 2149 sayılı kamuda görev yapacak üst düzey
yöneticilerin yetiştirilmesi ile ilgili esasları öngören kanun, bu konu kapsamında
değerlendirilebilir. Yönetici yetiştirilmesi ve alınması ile ilgili olarak cumhuriyet
tarihinde geç sayılabilecek bir dönemde gerçekleştirilebilen bu yasal düzenleme
de dönemin cumhurbaşkanının anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa mahkemesine iptal talebinde bulunması üzerine, yüksek mahkeme tarafından anayasaya
aykırı bulunarak iptal edilmiştir (Günay, 2005:4-5). Halbuki üst kademe yöneticilerin yetiştirilmesi ile ilgili olarak Anayasa’nın 128. Maddesi esas alınarak yasalaştırılan ilgili düzenlemenin, yüksek mahkeme tarafından iptaliyle beraber, yasama organı tarafından görevde yükselme ve üst yönetici yetiştirilmesi konularında
yeterince objektif ve hakkaniyete uygun kriterler belirlenmediği tartışmasının da
ülke gündeminde yaşandığı görülmektedir. Halbuki T.C. Anayasası, birçok ülkenin
anayasasında sıklıkla görülmeyecek şekilde üst düzey kamu yöneticilerinin yetiştirilme usul ve tekniklerinin kanunla özel olarak belirlenmesini öngörmüştür
(Ergun, 1988:2). Böylece Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, kamu yöneticisi
pozisyonlarına, yönetici yetiştirilmesi ile ilgili emredici hüküm mevcut olmasına
rağmen, TBMM’de yasalaşan kanunun, Anayasa mahkemesi tarafından iptalinden
sonra, konuyla ilgili alt mevzuatlarda süregelen hukuki altyapı ihtiyacının devam
ettiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda yasal ihtiyacın ve beklentinin karşılanmasının
ve sorunun çözümlenmesinin ancak kamu yöneticisi pozisyonlarına atanacak yöneticilerin sahip olacağı niteliklerin, yönetim biliminin öngörüleri doğrultusunda
alanında uzmanlaşmış ve iyi bir eğitim almış niteliklere haiz kariyer, liyakat, ehliyet
ilkelerine sahip olmasını sağlayacak bir yasal düzenlemenin gerçekleştirilmesi ile
mümkün olabileceği düşünülmektedir (Günay, 2005:6).

Ülkemizde görevde yükselme alanında yasal durum anayasal hükümler bağlamında değerlendirildiğinde, 1982 anayasasının hizmete girme esaslarını belirleyen 70. maddesine de değinmek yerinde olacaktır. Bu bağlamda Anayasa’nın
10. maddesinde “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din,
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar” hükmünün yer aldığı görülmektedir. Anayasanın bu hükmü, kamu personel ve yönetim rejimi bağlamında da
yorumlanmakta ve değerlendirilmektedir. Genel ve soyut bir hüküm olarak değerlendirilen anayasanın bu hükmü uyarınca, objektif, adil, hakkaniyete uygun,
eşitlikçi bir yaklaşımı öngören bir görevde yükselme sisteminin, kamuda kurulmasının anayasal bir ilke ile mecburi olduğu, yönetici atama, görevde yükselme
dahil olmak üzere hiçbir iş ve işlemde devlet tarafından eşitlik ilkesine aykırı hareket edilemeyeceği ve tüm bireylerin devletin tesis edeceği bütün iş ve işlemlerde eşit kabul edileceği ilkesinin böylelikle güvenceye alındığı söylenebilir.
Anayasal durum bağlamında, 1982 Anayasası’nın hizmete girme esasını düzenleyen 70. maddesi de önem taşımaktadır. Bu bağlamda 70. madde de “Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez”
hükmü bulunmaktadır. Gayet açık ve net bir biçimde, kamu hizmetine girmeyi
ve görev almayı düzenleyen bu anayasa hükmünün, hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde, görevde yükselme sistemi de dahil olmak üzere her türlü kamu
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görevine girmede, görevin gerektirdiği nitelikleri kapsayan objektifliği, liyakatı,
kariyeri, ehliyeti temel aldığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda anayasanın bu açık
hükmünün, ülkemizde görevde yükselme sistematiği için de büyük öneminin ve
yerinin olduğu söylenebilir. Dolayısıyla objektif, adil, hakkaniyete uygun, yönetim
biliminin öngörülerini ve ilkelerini karşılayacak bir görevde yükselme sisteminin böylelikle güvence altına alındığı anlaşılmaktadır. Fakat anayasal teminat ve
güvenceye rağmen, ülkemizde kamu sektöründe halen farklı kayırmacılık türlerinin uygulama imkanı bulması ve yönetici atamalarında etkin bir şekilde kullanılması, anayasanın açık bir şekilde ihlal edildiğinin ve çiğnendiğinin göstergesi
olduğu söylenebilir.

Kamu yöneticisi pozisyonlarında görev alacak yöneticiler ile ilgili kapsamlı ve
genel düzenlemeler, temel kanun niteliği taşıyan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer almaktadır. Bu kapsamda ilgili kanunda görevde yükselme sistemi için
kariyer ilkesinin önemli bir ilke olarak kabul edildiği söylenebilir. (md.3). Yasaya göre
bu ilkenin anlamı, “Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere
ve yetişme şartlarına uygun bir şekilde, sınıflar içinde en yüksek derecelere kadar
ilerleme imkanı sağlamaktır.” şeklinde açıklanabilmektedir. Bu hükmün, açıkça yükselmeyi sistemleştiren bir düzeni öngördüğü savunulmaktadır (Berk, 2005:83).
22 Şubat 1999 tarihinde, Resmi Gazete’de yayımlanan “İlk Defa Devlet Kamu
Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve
Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
(T.C. Resmi Gazete, 23619 Mükerrer, 22 Şubat 1999) ile kamuya personel alımlarının ÖSYM tarafından uygulanacak merkezi bir sınav yoluyla yapılması benimsenmektedir. Kamu hizmetine girme ve görev almada, ülkemizdeki yasal mevzuat seyri açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülebilecek bu gelişme ile nispeten
objektif ve adil bir sistemin kurulmasında gelişme kaydedildiği savunulabilir. Bu
bağlamda Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) adıyla ilk defa 17 Ekim 1999 tarihinde yapılan merkezi memur alımı sınavında, adaylara genel kültür ve genel yetenek sorularının yöneltildiği, alınan puanların B grubu kadrolar için atanmaya esas
teşkil ettiği görülmektedir. Daha çok uzman, denetmen, müfettiş nitelikli kadro ve
pozisyonları kapsayan memurluklar için ise A grubu sınav sistemi oluşturulmuştur. Adayların daha çok mesleki ve teknik bilgi birikimini ölçmeyi amaçlayan bu
sınavdan alacakları puanların, tek başına bu görevlere atanabilmeleri için yeterli
olmadığı, daha sonra kadro sahibi kurumlar tarafından düzenlenecek sözlü sınavın
da bu puana dahil edileceği görülmektedir. Bu gelişmelerin objektif ve adil bir görevde yükselme sisteminin tüm gerek ve beklentilerini karşılamaktan uzak olduğu
göreli olarak ifade edilse de genel anlamda ülkemizde memur alımları için merkezi bir sınavın öngörülmesinin, görevde yükselmenin ülkemizdeki yasal seyrinde
önemli bir ilerleme kaydedilmesi anlamına geldiği söylenebilir.

4. Metodoloji

Çalışmanın metodolojisi kapsamında; çalışmanın yöntemi ve verilerin analizi,
çalışmanın evreni ve sınırlılıkları, çalışmanın modeli, çalışmanın güvenirlik analizi, katılımcılara ait demografik bilgiler, çalışmanın hipotezleri, görevde yükselme sistemine ilişkin adalet algıları anketinin çalışanların statüsü ve çalışmanın
hipotezlerine göre analizi aşağıda değerlendirilmektedir.
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4.1. Çalışmanın Yöntemi ve Verilerin Analizi

Çalışmada, Bartın Sağlık Teşkilatını oluşturan; Bartın İl Sağlık Müdürlüğü,
Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bartın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde çalışan kamu personelinin mevcut görevde yükselme sistemine
ilişkin adalet algılarının analiz edilmesi amacıyla kolayda örnekleme modeli tercih edilerek anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Ölçme araçlarının seçilmesi için ilgili literatür taranmış, daha önce uygulanmış görevde yükselme sistemine ilişkin adalet algılarını ölçümleyen herhangi bir
ankete ve ölçeğe rastlanılmamıştır. Bunun üzerine çalışmada belirtilen görevde
yükselme sistemine ilişkin adalet algılarını ölçme amaçlı anket geliştirilmiştir.
Bu kapsamda çalışmada, iki tip ölçme aracı (anket) kullanılmaktadır. Bunlar:

1. Kişisel Bilgi Formu: Ölçme araçları hakkında açıklayıcı kısa bir bilgi ile
araştırmaya katılanlar hakkında bilgi toplamak amacıyla oluşturulan formdur.
Bu ölçme aracında kamu personeli ve yöneticilerinin cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, öğrenim durumu, kadro durumu, çalışma süreleri, gelir seviyelerini içeren
sorular bulunmaktadır.

2. Görevde Yükselmeye İlişkin Adalet Algısı Anketi: Kamu sağlık çalışanlarının
görevde yükselmeye ilişkin adalet algılarının ölçümü, 20 ifadeden oluşan anket
ile gerçekleştirilmektedir. Hazırlanan görevde yükselmeye ilişkin adalet algıları
ile ilgili anket sorularına ilişkin güvenirlik düzeyinin belirlenmesi amacıyla, anketin orijinalinde verilen madde dağılımına göre her bir katılımcı için hesaplanmış, güvenirlik analizleri yapılmış ve chronbach alfa katsayısı elde edilmiştir. Yapılan analizler, SPSS 20.0 yazılımı ile % 95 güven aralığında gerçekleştirilmiştir.
Görevde yükselme sorularına ilişkin güvenirlik düzeyi % 75,3’dür. Bu değerler,
hazırlanan anketin oldukça güvenilir olduğunu ve yapılacak araştırmalarda kullanılabileceğini göstermektedir.
Görevde yükselmeye ilişkin adalet algısı anketi için;

Ölçme aracı, 1 “Hiç Katılmıyorum”, 2 “Katılmıyorum”, 3 “Kararsızım”, 4 “Katılıyorum” ve 5 “Tamamen Katılıyorum” şeklinde beşli likert tipi bir derecelendirme
niteliğini taşımaktadır.

Bu kapsamda düzenlenen anket formları, kolayda örnekleme modeli tercih
edilerek Bartın İl Sağlık Müdürlüğü’nden 21 erkek ve 15 kadın, Bartın Kamu Hastaneler Birliği’nden 78 erkek ve 56 kadın, Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden
ise 25 erkek ve 17 kadın olmak üzere toplam 124 erkek ve 88 kadın personele
yöneltilmiştir. Böylece toplam 212 personele anketin uygulanması sağlanmıştır.

4.2. Çalışmanın Evreni ve Sınırlılıkları

Çalışmanın evreni, kamu sağlık teşkilatında bir örneklem model oluşturabilmek amacıyla, Bartın il kamu sağlık teşkilatını oluşturan Bartın İl Sağlık Müdürlüğü, Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü, Bartın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’nde çalışan toplam 1084 personelden oluşmaktadır. Toplam 1084 personelden kolayda örnekleme metoduyla 260 personele anket uygulaması yapılmak
istenilmiş fakat bunlardan 212’sinden olumlu geri dönüş sağlanmıştır
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Tablo 1. Bartın İli Kamu Sağlık Kurumlarına Göre Toplam Devlet Memuru Sayısı
KURUM

İl Sağlık Müdürlüğü
Halk Sağlığı Müdürlüğü

DEVLET MEMURU SAYISI
Erkek
Bayan
71
80
91
136

Toplam
151
227

Kamu Hastaneler Birliği

294

412

706

Toplam

456

628

1084

Çalışma kapsamındaki sağlık tesislerine ilişkin veriler, Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek
Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Bartın Kamu Hastaneleri Birliği özlük işleri biriminden elde edilmiştir.
KURUM

Tablo 2. Anket Katılımcılarının Kurumlara Göre Dağılımı
KATILIMCI SAYISI

%

İl Sağlık Müdürlüğü

36

17,0

Halk Sağlığı Müdürlüğü

42

19,8

Kamu Hastaneler Birliği

134

63,2

Toplam

212

100

Çalışmanın bir takım kısıtları bulunmaktadır. Öncelikle çalışma, yalnızca tek
bir ildeki sağlık personeli üzerinde gerçekleştirilmiştir. Değişik ortamlarda ve
illerde uygulanacak benzer nitelikte çalışmalar, değişik sonuçların elde edilmesini sağlayabilir. İkinci olarak çalışma için kullanılan verilerin, Bartın ilinde halen
görevini sürdürmekte olan kamu sağlık personelinden sağlanması nedeniyle, uygulamada kamu ve özel sağlık kurumları çalışanları arasında bir ayrım yapılamamıştır. Sağlık personeli üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalar noktasında, kamu
kurumları ile özel kurumların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, değişik
bakış açılarıyla analiz edilerek incelenmesini sağlayabilir.

4.3. Çalışmanın Modeli

Bartın Sağlık teşkilat yapısını oluşturan; Bartın İl Sağlık Müdürlüğü, Bartın
Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bartın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
bünyesinde çalışan kamu personelinin, mevcut görevde yükselme sistemine ilişkin adalet algılarının statü ekseninde ölçülerek analiz edilmesi amacıyla kolayda
örnekleme modeli tercih edilerek anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.

4.4. Çalışmanın Güvenirlik Analizi

Çalışmada kullanılan ölçek ve alt boyutlara ilişkin güvenirlik düzeyinin belirlenmesi amacıyla güvenirlik analizi yapılmış ve chronbach alfa katsayısı elde edilmiştir.
Yapılan analizler SPSS 20.0 yazılımı ile % 95 güven aralığında gerçekleştirilmiştir.
Tablo 3. Görevde Yükselmeye İlişkin Adalet Algıları Anketi Chronbach Alfa Katsayısı
Chronbach Alfa

Görevde Yükselme

0,753
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4.5. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler

Anket uygulamasına iştirak eden katılımcılara ait demografik bilgilerin dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Tablo 4. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler

Çalıştığınız yerdeki
statünüz

Yönetici

Memur

Toplam

n
26

186
212

Grafik 1. Katılımcıların Statüye Göre Dağılımı

%
12,3
87,7

100,0

Katılımcıların statüye göre dağılımları ise Grafik 1’de verilmektedir. Buna
göre memurların oranı % 87,7 iken yöneticilerin oranı % 12,3’tür.

4.6. Çalışmanın Hipotezleri

Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.

H1: Çalıştığım Kurumdaki Mevcut Görevde Yükselme Sisteminin, Örgütsel
Bağlılık Seviyemde Pozitif Etkisi Var Sorusu ile Statü değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.

H2: Çalıştığım Kurumdaki Mevcut Görevde Yükselme Sisteminden Memnunum Sorusu ile Statü değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.
H3: Çalıştığım Kurumdaki Mevcut Görevde Yükselme Sisteminin, Adaletsiz ve
Haksız Sonuçlar Ortaya Koyduğunu Düşünmüyorum Sorusu ile Statü değişkeni
arasında bir farklılık bulunmaktadır.

H4: Çalıştığım Kurumdaki Mevcut Görevde Yükselme Sisteminin, Kamu Personelinin, Eğitim Seviyelerini ve Kişisel Gelişim Düzeylerini Artırmaya Teşvik Ettiğini Düşünüyorum Sorusu ile Statü değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.
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H5: Kurumuma Bağlılık Seviyemin Pozitif ya da Negatif Yönde Oluşmasında,
Yükselme Sisteminin Objektif ve Hakkaniyetli Olmasının Önemli Bir Rol Oynadığını Düşünmüyorum Sorusu ile Statü değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.

H6: Görevde Yükselme ve Kariyerde Mesleki Kıdem Şartının Olması Gerektiğini
Düşünmüyorum Sorusu ile Statü değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.

H7: Çalıştığım Kurumdaki Mevcut Görevde Yükselme Sisteminde Kariyer, Liyakat ve Ehliyet İlkelerinin Önemli Rol Oynadığını Düşünüyorum Sorusu ile Statü
değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.
H8: Görevde Yükselmeye Tabi Pozisyonlar İçin Belirli Bir Eğitim Şartının Gerekli Olduğunu Düşünüyorum Sorusu ile Statü değişkeni arasında bir farklılık
bulunmaktadır.

H9: Görevde Yükselme Sisteminin Personelin Eğitim Seviyesini ve Kişisel Gelişim Düzeyini Artırmaya Teşvik Etmesi Gerektiğini Düşünmüyorum Sorusu ile
Statü değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.

H10: Görevde Yükselme Sisteminde, Yazılı Sınavın Olması Gerektiğini Düşünmüyorum Sorusu ile Statü değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.

H11: Görevde Yükselme Sisteminde, Yazılı Sınavın Olması Durumunda Bu Sınavın Objektif Bir Biçimde Yapılabileceğini Düşünüyorum Sorusu ile Statü değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.
H12: Görevde Yükselme Sisteminde, Sözlü Sınavın (Mülakatın) Olması Gerektiğini Düşünüyorum Sorusu ile Statü değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.
H13: Görevde Yükselme Sisteminde, Sözlü Sınavın (Mülakatın) Olması Durumunda Bu Sınavın Objektif Bir Biçimde Yapılabileceğini Düşünüyorum Sorusu ile
Statü değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.

H14: Görevde Yükselme Sisteminin Uygulanışında, Politik Etkenlerin Önemli
Bir Etkisinin Olduğunu Düşünmüyorum Sorusu ile Statü değişkeni arasında bir
farklılık bulunmaktadır.
H15: Görevde Yükselme Sisteminde, Belirli Sendikal Referansların Önemli Bir
Etkisinin Olduğunu Düşünmüyorum Sorusu ile Statü değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.

H16: Çalıştığım Kurumda Objektif Bir Görevde Yükselme Sisteminin Olduğunu Bilmem, Kurumumdan Ayrılmama Kararı Vermemde Olumlu Etki Yapar Sorusu ile Statü değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.

H17: Çalıştığım Kurumda Objektif Bir Görevde Yükselme Sisteminin Olduğunu Bilmem, İş Verimliliğim ve Performansım Üzerinde Olumlu Etki Yapar Sorusu
ile Statü değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.

H18: Objektif Bir Görevde Yükselme Sisteminin, Kamu Çalışanlarının Örgütsel Bağlılıklarında Önemli Bir Etken Olduğunu Düşünüyorum Sorusu ile Statü
değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.
H19: Görevde Yükselme Sisteminin Kariyer, Liyakat, Ehliyet İlkelerini Esas Al-
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ması Durumunda Örgütsel Bağlılık Seviyemin Artacağını Düşünüyorum Sorusu
ile Statü değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.
H20: Çalıştığım Kurumda Görevde Yükselme Sistemi Adil, Objektif ve Hakkaniyete Uygunsa / Uygun Olursa Tüm Çalışanların Örgütsel Bağlılık Seviyelerinin Artacağını Düşünüyorum Sorusu ile Statü değişkeni arasında bir farklılık bulunmaktadır.

4.7. Görevde Yükselme Sistemine İlişkin Adalet Algıları Anketinin
Çalışanların Statüsü ve Çalışmanın Hipotezlerine Göre Analizi

Çalışanların statüsü ile görevde yükselme sistemine ilişkin adalet algıları arasındaki değişim, çalışmanın bu kısmında, çalışmanın hipotezleri ekseninde değerlendirilmektedir.
Tablo 5. Çalıştığım Kurumdaki Mevcut Görevde Yükselme Sisteminin, Örgütsel Bağlılık
Seviyemde Pozitif Etkisi Var Sorusunun Statüye Göre Değişimi

Yönetici

Memur

Toplam

n
%
n
%
n
%

Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde yükselme
sisteminin, örgütsel bağlılık seviyemde pozitif etkisi var
Katılmıyorum
5
19,2
184
98,9
189
89,2

Kararsızım
2
7,7
1
0,5
3
1,4

Katılıyorum
19
73,1
1
0,5
20
9,4

Toplam
26
100,0
186
100,0
212
100,0

Statü ile “Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde yükselme sisteminin, örgütsel bağlılık seviyemde pozitif etkisi var” ifadesine katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde yöneticilerin % 19,2’si katılmıyorum, % 7,7’si kararsızım
cevabı verirken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 73,1’dir. Memurların %
98,9’u katılmıyorum, % 0,5’i kararsızım cevabı verirken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 0,5’dir. Bu bağlamda ankete katılan memurların büyük çoğunluğunun, kurumlarındaki mevcut yükselme sisteminin, bağlılık seviyelerinde pozitif etkisinin olmadığını düşünürken yöneticilerin ise çoğunluğunun aksi yönde
düşündükleri görülmektedir.
Tablo 6. Çalıştığım Kurumdaki Mevcut Görevde Yükselme Sisteminden Memnunum
Sorusunun Statüye Göre Değişimi

Yönetici
Memur

Toplam

n
%
n
%
n

%

Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde yükselme
sisteminden memnunum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
6
1
19
23,1
3,8
73,1
183
2
1
98,4
1,1
0,5
189

89,2

3

1,4

20

9,4

Toplam
26
100,0
186
100,0
212

100,0
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Statü ile “Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde yükselme sisteminden memnunum” ifadesine katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde yöneticilerin
% 23,1’i katılmıyorum, % 3,8’i kararsızım cevabı verirken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 73,1’dir. Memurların % 98,4’ü katılmıyorum, % 1,1’i kararsızım
cevabı verirken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 0,5’dir. Anket sonuçlarına
göre ankete katılan memurların büyük çoğunluğunun, kurumlarındaki mevcut
yükselme sisteminden memnun olmadıkları, yöneticilerin ise çoğunluğunun aksi
yönde düşündükleri anlaşılmaktadır.
Tablo 7. Çalıştığım Kurumdaki Mevcut Görevde Yükselme Sisteminin, Adaletsiz ve
Haksız Sonuçlar Ortaya Koyduğunu Düşünmüyorum Sorusunun Statüye Göre Değişimi

Yönetici

Memur

Toplam

n
%
n
%
n
%

Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde yükselme sisteminin,
adaletsiz ve haksız sonuçlar ortaya koyduğunu düşünmüyorum Toplam
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
6
23,1
184
98,9
190
89,6

1
3,8
1
0,5
2
0,9

19
73,1
1
0,5
20
9,4

26
100,0
186
100,0
212
100,0

Statü ile “Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde yükselme sisteminin, adaletsiz ve haksız sonuçlar ortaya koyduğunu düşünmüyorum” ifadesine katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde yöneticilerin % 23,1’i katılmıyorum, % 3,8’i
kararsızım cevabı verirken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 73,1’dir. Memurların % 98,9’u katılmıyorum, % 0,5’i kararsızım cevabı verirken katılıyorum
cevabı verenlerin oranı % 0,5’dir. Dolayısıyla ankete katılan memurların büyük
çoğunluğunun, kurumlarındaki mevcut yükselme sisteminin, adaletsiz ve haksız
sonuçlar ortaya koyduğunu, yöneticilerin ise çoğunluğunun aksi yönde düşündükleri görülmektedir.
Tablo 8. Çalıştığım Kurumdaki Mevcut Görevde Yükselme Sisteminin, Kamu
Personelinin, Eğitim Seviyelerini ve Kişisel Gelişim Düzeylerini Artırmaya Teşvik Ettiğini
Düşünüyorum Sorusunun Statüye Göre Değişimi

Yönetici

Memur

Toplam

n
%
n
%
n
%

Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde
yükselme sisteminin, kamu personelinin,
eğitim seviyelerini ve kişisel gelişim düzeylerini
artırmaya teşvik ettiğini düşünüyorum
Katılmıyorum
6
23,1
185
99,5
191
90,1

Katılıyorum
20
76,9
1
0,5
21
9,9

Toplam
26
100,0
186
100,0
212
100,0

Statü ile “Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde yükselme sisteminin, kamu
personelinin, eğitim seviyelerini ve kişisel gelişim düzeylerini artırmaya teşvik
ettiğini düşünüyorum” ifadesine katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde
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yöneticilerin % 23,1’i katılmıyorum cevabı verirken, katılıyorum cevabı verenlerin
oranı % 76,9’dur. Memurların % 99,5’i katılmıyorum cevabı verirken katılıyorum
cevabı verenlerin oranı % 0,5’dir. Bu bağlamda ankete katılan memurların büyük
çoğunluğunun, kurumlarındaki mevcut yükselme sisteminin, kamu personelinin,
eğitim seviyelerini ve kişisel gelişim düzeylerini artırmaya teşvik ettiğini düşünmedikleri, yöneticilerin ise çoğunluğunun aksi yönde düşündükleri anlaşılmaktadır.
Tablo 9. Kurumuma Bağlılık Seviyemin Pozitif ya da Negatif Yönde Oluşmasında,
Yükselme Sisteminin Objektif ve Hakkaniyetli Olmasının Önemli Bir Rol Oynadığını
Düşünmüyorum Sorusunun Statüye Göre Değişimi

Yönetici

Memur

Toplam

n
%
n
%
n
%

Kurumuma bağlılık seviyemin pozitif ya da negatif yönde
oluşmasında, yükselme sisteminin objektif ve hakkaniyetli
olmasının önemli bir rol oynadığını düşünmüyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
16
5
5
61,5
19,2
19,2
183
0
3
98,4
0,0
1,6
199
5
8
93,9
2,4
3,8

Toplam
26
100,0
186
100,0
212
100,0

Statü ile “Kurumuma bağlılık seviyemin pozitif ya da negatif yönde oluşmasında,
yükselme sisteminin objektif ve hakkaniyetli olmasının önemli bir rol oynadığını düşünmüyorum” ifadesine katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde yöneticilerin % 61,5’i katılmıyorum, % 19,2’si kararsızım cevabı verirken katılıyorum cevabı
verenlerin oranı % 19,2’dir. Memurların % 98,4’ü katılmıyorum, % 0,’ı kararsızım
cevabı verirken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 1,6’dır. Bu kapsamda ankete katılan memurların ve yöneticilerin büyük çoğunluğunun, kurumlarına bağlılık
seviyelerinin pozitif ya da negatif yönde oluşmasında, yükselme sisteminin objektif
ve hakkaniyetli olmasının önemli bir rol oynadığını yöneticilerin ise çoğunluğunun
aksi yönde düşündükleri anlaşılmaktadır.
Tablo 10. Görevde Yükselme ve Kariyerde Mesleki Kıdem Şartının Olması Gerektiğini
Düşünmüyorum Sorusunun Statüye Göre Değişimi

Yönetici
Memur

Toplam

n
%
n
%
n
%

Görevde yükselme ve kariyerde mesleki kıdem
şartının olması gerektiğini düşünmüyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
20
4
2
76,9
15,4
7,7
152
17
17
81,7
9,1
9,1
172
21
19
81,1
9,9
9,0

Toplam
26
100,0
186
100,0
212
100,0

Statü ile “Görevde yükselme ve kariyerde mesleki kıdem şartının olması gerektiğini düşünmüyorum” ifadesine katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde yöneticilerin % 76,9’u katılmıyorum, % 15,4’ü kararsızım cevabı verirken
katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 7,7’dir. Memurların % 81,7’si katılmıyorum,
% 9,1’i kararsızım cevabı verirken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 9,1’dir.
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Anket sonuçlarına göre, ankete katılan memurların ve yöneticilerin büyük çoğunluğunun, yükselme ve kariyerde mesleki kıdem şartının olması gerektiğini
düşündükleri görülmektedir.
Tablo 11. Çalıştığım Kurumdaki Mevcut Görevde Yükselme Sisteminde Kariyer, Liyakat
ve Ehliyet İlkelerinin Önemli Rol Oynadığını Düşünüyorum Sorusunun Statüye Göre
Değişimi
Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde yükselme
sisteminde kariyer, liyakat ve ehliyet ilkelerinin önemli
Toplam
rol oynadığını düşünüyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
n
4
0
22
26
Yönetici %
15,4
0,0
84,6
100,0
n
184
1
1
186
Memur
%
98,9
0,5
0,5
100,0
n
188
1
23
212
Toplam
%
88,7
0,5
10,8
100,0

Statü ile “Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde yükselme sisteminde kariyer, liyakat ve ehliyet ilkelerinin önemli rol oynadığını düşünüyorum” ifadesine
katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde yöneticilerin % 15,4’ü katılmıyorum, % 0’ı kararsızım cevabı verirken katılıyorum cevabı verenlerin oranı %
84,6’dır. Memurların % 98,9’u katılmıyorum, % 0,5’i kararsızım cevabı verirken
katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 0,5’dir. Dolayısıyla ankete katılan memurların büyük çoğunluğunun, kurumlarındaki mevcut yükselme sisteminde kariyer,
liyakat ve ehliyet ilkelerinin önemli rol oynadığını düşünmedikleri, yöneticilerin
ise aksi yönde düşündükleri anlaşılmaktadır.
Tablo 12. Görevde Yükselmeye Tabi Pozisyonlar İçin Belirli Bir Eğitim Şartının Gerekli
Olduğunu Düşünüyorum Sorusunun Statüye Göre Değişimi
Görevde yükselmeye tabi pozisyonlar için
belirli bir eğitim şartının gerekli olduğunu
Toplam
düşünüyorum
Yönetici
Memur

Toplam

n
%
n
%
n
%

Katılmıyorum
2
7,7
4
2,2
6
2,8

Kararsızım
3
11,5
1
0,5
4
1,9

Katılıyorum
21
80,8
181
97,3
202
95,3

26
100,0
186
100,0
212
100,0

Statü ile “Görevde yükselmeye tabi pozisyonlar için belirli bir eğitim şartının gerekli olduğunu düşünüyorum” ifadesine katılım düzeyi arasındaki değişim
incelendiğinde yöneticilerin % 7,7’si katılmıyorum, % 11,5’i kararsızım cevabı
verirken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 80,8’dir. Memurların % 2,2’si
katılmıyorum, % 0,5’i kararsızım cevabı verirken katılıyorum cevabı verenlerin
oranı % 97,3’tür. Bu bağlamda ankete katılan memurların ve yöneticilerin büyük
çoğunluğunun, yükselmeye tabi pozisyonlar için belirli bir eğitim şartının gerekli
olduğunu düşündükleri ifade edilebilir.
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Tablo 13. Görevde Yükselme Sisteminin Personelin Eğitim Seviyesini ve Kişisel Gelişim
Düzeyini Artırmaya Teşvik Etmesi Gerektiğini Düşünmüyorum Sorusunun Statüye Göre
Değişimi

Yönetici
Memur

Toplam

n
%
n
%
n
%

Görevde yükselme sisteminin personelin eğitim
seviyesini ve kişisel gelişim düzeyini artırmaya
teşvik etmesi gerektiğini düşünmüyorum

Katılmıyorum
19
73,1
182
98,4
201
95,3

Kararsızım
5
19,2
1
0,5
6
2,8

Katılıyorum
2
7,7
2
1,1
4
1,9

Toplam
26
100,0
185
100,0
211
100,0

Statü ile ““Görevde yükselme sisteminin, personelin eğitim seviyesini ve kişisel gelişim düzeyini artırmaya teşvik etmesi gerektiğini düşünmüyorum” ifadesine katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde yöneticilerin % 73,1’i
katılmıyorum, % 19,2’si kararsızım cevabı verirken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 7,7’dir. Memurların % 98,4’ü katılmıyorum, % 0,5’i kararsızım cevabı verirken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 1,1’dir. Bu kapsamda ankete
katılan memurların ve yöneticilerin büyük çoğunluğunun, yükselme sisteminin,
personelin eğitim seviyesini ve kişisel gelişim düzeyini artırmaya teşvik etmesi
gerektiğini düşündükleri anlaşılmaktadır.
Tablo 14. Görevde Yükselme Sisteminde, Yazılı Sınavın Olması Gerektiğini
Düşünmüyorum Sorusunun Statüye Göre Değişimi

Yönetici

Memur

Toplam

n
%
n
%
n
%

Görevde yükselme sisteminde, yazılı sınavın olması
gerektiğini düşünmüyorum
Katılmıyorum
13
50,0
163
87,6
176
83,0

Kararsızım
7
26,9
19
10,2
26
12,3

Katılıyorum
6
23,1
4
2,2
10
4,7

Toplam
26
100,0
186
100,0
212
100,0

Statü ile “Görevde yükselme sisteminde, yazılı sınavın olması gerektiğini düşünmüyorum” ifadesine katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde yöneticilerin % 50’si katılmıyorum, % 26,9’u kararsızım cevabı verirken katılıyorum
cevabı verenlerin oranı % 23’tür. Memurların % 87,6’sı katılmıyorum, % 10,2’si
kararsızım cevabı verirken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 2,2’dir. Anket
sonuçlarına göre, ankete katılan memurların büyük çoğunluğunun, yükselme sisteminde, yazılı sınavın olması gerektiğini savunurken, yöneticilerin ise % 50’sinin bu yönde düşünmedikleri görülmektedir.
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Tablo 15. Görevde Yükselme Sisteminde, Yazılı Sınavın Olması Durumunda Bu Sınavın
Objektif Bir Biçimde Yapılabileceğini Düşünüyorum Sorusunun Statüye Göre Değişimi

Yönetici

Memur

Toplam

n
%
n
%
n
%

Görevde yükselme sisteminde, yazılı sınavın olması durumunda
bu sınavın objektif bir biçimde yapılabileceğini düşünüyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
0
9
17
0,0
34,6
65,4
31
29
126
16,7
15,6
67,7
31
38
143
14,6
17,9
67,5

Toplam
26
100,0
186
100,0
212
100,0

Statü ile “Görevde yükselme sisteminde, yazılı sınavın olması durumunda bu
sınavın objektif bir biçimde yapılabileceğini düşünüyorum” ifadesine katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde yöneticilerin % 0’ı katılmıyorum, % 34,6’sı
kararsızım cevabı verirken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 65,4’tür. Memurların % 16,7’si katılmıyorum, % 15,6’sı kararsızım cevabı verirken katılıyorum
cevabı verenlerin oranı % 67,7’dir. Dolayısıyla ankete katılan memurların ve yöneticilerin büyük çoğunluğunun, yükselme sisteminde, yazılı sınavın olması durumunda bu sınavın objektif bir biçimde yapılabileceğini düşündükleri söylenebilir.
Tablo 16. Görevde Yükselme Sisteminde, Sözlü Sınavın (Mülakatın) Olması Gerektiğini
Düşünüyorum Sorusunun Statüye Göre Değişimi

Yönetici

Memur

Toplam

n
%
n
%
n
%

Görevde yükselme sisteminde, sözlü sınavın (mülakatın)
olması gerektiğini düşünüyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
7
1
18
26,9
3,8
69,2
172
6
8
92,5
3,2
4,3
179
7
26
84,4
3,3
12,3

Toplam
26
100,0
186
100,0
212
100,0

Statü ile “Görevde yükselme sisteminde, sözlü sınavın (mülakatın) olması
gerektiğini düşünüyorum” ifadesine katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde yöneticilerin % 26,9’u katılmıyorum, % 3,8’i kararsızım cevabı verirken
katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 69,2’dir. Memurların % 92,5 katılmıyorum, % 3,2’si kararsızım cevabı verirken katılıyorum cevabı verenlerin oranı %
4,3’tür. Bu bağlamda ankete katılan memurların büyük çoğunluğunun, yükselme
sisteminde, sözlü sınavın (mülakatın) olması gerektiğini düşünmedikleri, yöneticilerin ise çoğunluğunun aksi yönde düşündükleri anlaşılmaktadır.
Tablo 17. Görevde Yükselme Sisteminde, Sözlü Sınavın (Mülakatın) Olması Durumunda Bu
Sınavın Objektif Bir Biçimde Yapılabileceğini Düşünüyorum Sorusunun Statüye Göre Değişimi

Yönetici

n
%

Görevde yükselme sisteminde, sözlü sınavın (mülakatın) olması
durumunda bu sınavın objektif bir biçimde yapılabileceğini
düşünüyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
5
2
19
19,2
7,7
73,1

Toplam
26
100,0

n
%
n
Toplam
%

Memur

181
97,3
186
87,7
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2,2
6
2,8

1
0,5
20
9,4

723
186
100,0
212
100,0

Statü ile “Görevde yükselme sisteminde, sözlü sınavın (mülakatın) olması durumunda bu sınavın objektif bir biçimde yapılabileceğini düşünüyorum” ifadesine
katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde yöneticilerin % 19,2’si katılmıyorum, % 7,7’si kararsızım cevabı verirken katılıyorum cevabı verenlerin oranı %
73,1’dir. Memurların % 97,3’ü katılmıyorum, % 2,2’si kararsızım cevabı verirken
katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 0,5’tir. Anket sonuçlarına göre ankete katılan memurların büyük çoğunluğunun, yükselme sisteminde, sözlü sınavın (mülakatın) olması durumunda bu sınavın objektif bir biçimde yapılabileceğini düşünmedikleri, yöneticilerin ise çoğunluğunun aksi yönde düşündükleri görülmektedir.
Tablo 18. Görevde Yükselme Sisteminin Uygulanışında, Politik Etkenlerin Önemli Bir
Etkisinin Olduğunu Düşünmüyorum Sorusunun Statüye Göre Değişimi
Görevde yükselme sisteminin uygulanışında, politik
etkenlerin önemli bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum
Toplam
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
n
6
6
14
26
Yönetici %
23,1
23,1
53,8
100,0
n
182
2
2
186
Memur
%
97,8
1,1
1,1
100,0
n
188
8
16
212
Toplam
%
88,7
3,8
7,5
100,0

Statü ile “Statü ile görevde yükselme sisteminin uygulanışında, politik etkenlerin önemli bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum” ifadesine katılım düzeyi
arasındaki değişim incelendiğinde yöneticilerin % 19,2’si katılmıyorum, % 7,7’si
kararsızım cevabı verirken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 73,1’dir. Memurların % 97,3’ü katılmıyorum, % 2,2’si kararsızım cevabı verirken katılıyorum
cevabı verenlerin oranı % 0,5’tir. Bu bağlamda ankete katılan memurların büyük
çoğunluğunun, yükselme sisteminin uygulanışında, politik etkenlerin önemli bir
etkisinin olduğunu, yöneticilerin ise aksi yönde düşündükleri söylenebilir.
Tablo 19. Görevde Yükselme Sisteminde, Belirli Sendikal Referansların Önemli Bir
Etkisinin Olduğunu Düşünmüyorum Sorusunun Statüye Göre Değişimi

Yönetici

Memur

Toplam

n
%
n
%
n
%

Görevde yükselme sisteminde, belirli sendikal
referansların önemli bir etkisinin olduğunu
düşünmüyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
8
5
13
30,8
19,2
50,0
180
4
2
96,8
2,2
1,1
188
9
15
88,7
4,2
7,1

Toplam
26
100,0
186
100,0
212
100,0
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Statü ile “Görevde yükselme sisteminde, belirli sendikal referansların önemli
bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum” ifadesine katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde yöneticilerin % 30,8’i katılmıyorum, % 19,2’si kararsızım cevabı verirken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 50’dir. Memurların % 96,8’i
katılmıyorum, % 2,2’si kararsızım cevabı verirken katılıyorum cevabı verenlerin
oranı % 1,1’dir. Dolayısıyla ankete katılan memurların büyük çoğunluğunun, yükselme sisteminde, belirli sendikal referansların önemli bir etkisinin olduğunu,
yöneticilerin ise % 50’lik bir oranının aksi yönde düşündükleri anlaşılmaktadır.
Tablo 20. Çalıştığım Kurumda Objektif Bir Görevde Yükselme Sisteminin Olduğunu
Bilmem, Kurumumdan Ayrılmama Kararı Vermemde Olumlu Etki Yapar Sorusunun
Statüye Göre Değişimi

Yönetici

Memur

Toplam

n
%
n
%
n
%

Çalıştığım kurumda objektif bir görevde yükselme
sisteminin olduğunu bilmem, kurumumdan ayrılmama
kararı vermemde olumlu etki yapar
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
2
7
17
7,7
26,9
65,4
0
1
185
0,0
0,5
99,5
2
8
202
0,9
3,8
95,3

Toplam
26
100,0
186
100,0
212
100,0

Statü ile “Çalıştığım kurumda objektif bir görevde yükselme sisteminin olduğunu bilmem, kurumumdan ayrılmama kararı vermemde olumlu etki yapar”
ifadesine katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde yöneticilerin % 7,7’si
katılmıyorum, % 26,9’u kararsızım cevabı verirken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 65,4’tür. Memurların % 0’ı katılmıyorum, % 0,5’i kararsızım cevabı
verirken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 99,5’tir. Anket sonuçlarına göre
ankete katılan memurların ve yöneticilerin büyük çoğunluğunun, kurumlarında
objektif bir yükselme sisteminin olduğunu bilmelerinin, kurumlarından ayrılmama kararı vermelerinde olumlu etki yapacağını düşündükleri anlaşılmaktadır.
Tablo 21. Çalıştığım Kurumda Objektif Bir Görevde Yükselme Sisteminin Olduğunu
Bilmem, İş Verimliliğim ve Performansım Üzerinde Olumlu Etki Yapar Sorusunun Statüye
Göre Değişimi

Yönetici
Memur

Toplam

n
%
n
%
n
%

Çalıştığım kurumda objektif bir görevde yükselme
sisteminin olduğunu bilmem, iş verimliliğim ve
performansım üzerinde olumlu etki yapar
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
4
4
18
15,4
15,4
69,2
0
0
186
0,0
0,0
100,0
4
4
204
1,9
1,9
96,2

Toplam
26
100,0
186
100,0
212
100,0

Statü ile “Çalıştığım kurumda objektif bir görevde yükselme sisteminin olduğunu bilmem, iş verimliliğim ve performansım üzerinde olumlu etki yapar” ifa-
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desine katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde yöneticilerin % 15,4’ü
katılmıyorum, % 15,4’ü kararsızım cevabı verirken katılıyorum cevabı verenlerin
oranı % 69,2’dir. Memurların % 0’ı katılmıyorum, % 0’ı kararsızım cevabı verirken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 100’dür. Bu bağlamda ankete katılan
memurların ve yöneticilerin büyük çoğunluğunun, kurumlarında objektif bir
yükselme sisteminin olduğunu bilmem, iş verimliliğim ve performansım üzerinde olumlu etki yapar düşündükleri anlaşılmaktadır.
Tablo 22. Objektif Bir Görevde Yükselme Sisteminin, Kamu Çalışanlarının Örgütsel
Bağlılıklarında Önemli Bir Etken Olduğunu Düşünüyorum Sorusunun Statüye Göre Değişimi

n
%
n
%
n
%

Yönetici
Memur

Toplam

Objektif bir görevde yükselme sisteminin, kamu
çalışanlarının örgütsel bağlılıklarında önemli bir etken
olduğunu düşünüyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
8
6
12
30,8
23,1
46,2
0
0
186
0,0
0,0
100,0
8
6
198
3,8
2,8
93,4

Toplam
26
100,0
186
100,0
212
100,0

Statü ile “Objektif bir görevde yükselme sisteminin, kamu çalışanlarının örgütsel bağlılıklarında önemli bir etken olduğunu düşünüyorum” ifadesine katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde yöneticilerin % 30,8’i katılmıyorum, % 23,1’i kararsızım cevabı verirken katılıyorum cevabı verenlerin oranı %
46,2’dir. Memurların % 0’ı katılmıyorum, % 0’ı kararsızım cevabı verirken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 100’dür. Anket sonuçlarına göre, ankete katılan
memurların büyük çoğunluğunun yöneticilerin ise % 46,2’lik kesiminin, objektif
bir yükselme sisteminin, kamu çalışanlarının bağlılıklarında önemli bir etken olduğunu düşündükleri söylenebilir.
Tablo 23. Görevde Yükselme Sisteminin Kariyer, Liyakat, Ehliyet İlkelerini Esas Alması
Durumunda Örgütsel Bağlılık Seviyemin Artacağını Düşünüyorum Sorusunun Statüye Göre
Değişimi

Yönetici

Memur

Toplam

n
%
n
%
n
%

Görevde yükselme sisteminin kariyer, liyakat, ehliyet
ilkelerini esas alması durumunda örgütsel bağlılık
seviyemin artacağını düşünüyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
8
4
14
30,8
15,4
53,8
0
0
185
0,0
0,0
100,0
8
4
199
3,8
1,9
94,3

Toplam
26
100,0
185
100,0
211
100,0

Statü ile “Görevde yükselme sisteminin kariyer, liyakat, ehliyet ilkelerini esas alması durumunda örgütsel bağlılık seviyemin artacağını düşünüyorum” ifadesine katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde yöneticilerin % 30,8’i katılmıyorum,
% 15,4’ü kararsızım cevabı verirken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 53,8’dir.
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Memurların % 0’ı katılmıyorum, % 0’ı kararsızım cevabı verirken, katılıyorum
cevabı verenlerin oranı % 100’dür. Anket sonuçlarına göre, ankete katılan memurların büyük çoğunluğunun, yöneticilerin ise % 53,8’lik kesiminin, yükselme
sisteminin kariyer, liyakat, ehliyet ilkelerini esas alması durumunda bağlılık seviyelerinin artacağını düşündükleri görülmektedir.
Tablo 24. Çalıştığım Kurumda Görevde Yükselme Sistemi Adil, Objektif ve Hakkaniyete
Uygunsa / Uygun Olursa Tüm Çalışanların Örgütsel Bağlılık Seviyelerinin Artacağını
Düşünüyorum Sorusunun Statüye Göre Değişimi

Yönetici

Memur

Toplam

n
%
n
%
n
%

Çalıştığım kurumda görevde yükselme sistemi adil, objektif
ve hakkaniyete uygunsa/uygun olursa tüm çalışanların
örgütsel bağlılık seviyelerinin artacağını düşünüyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
10
5
11
38,5
19,2
42,3
0
0
186
0,0
0,0
100,0
10
5
197
4,7
2,4
92,9

Toplam
26
100,0
186
100,0
212
100,0

Statü ile “Çalıştığım kurumda görevde yükselme sistemi adil, objektif ve hakkaniyete uygunsa / uygun olursa tüm çalışanların örgütsel bağlılık seviyelerinin artacağını düşünüyorum” ifadesine katılım düzeyi arasındaki değişim incelendiğinde yöneticilerin % 38,5’i katılmıyorum, % 19,2’si kararsızım cevabı verirken katılıyorum
cevabı verenlerin oranı % 42,3’tür. Memurların % 0’ı katılmıyorum, % 0’ı kararsızım
cevabı verirken katılıyorum cevabı verenlerin oranı % 100’dür. Dolayısıyla ankete
katılan memurların büyük çoğunluğunun, yöneticilerin ise % 42,3’lük kesiminin, kurumlarındaki yükselme sistemi adil, objektif ve hakkaniyete uygunsa / uygun olursa
tüm çalışanların bağlılık seviyelerinin artacağını düşündükleri anlaşılmaktadır.

5.SONUÇ

Bu çalışmada için Bartın ili kamu sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen anket çalışması sonucunda, kamu sağlık çalışanlarının mevcut görevde yükselme sistemine
ilişkin adalet algılarının statüleri ekseninde analizi değerlendirilmektedir. Bu kapsamda 11.10.2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılandırılan
Sağlık Bakanlığı’nda taşra teşkilatı için öngörülen üçlü yapıda (İl Sağlık Müdürlüğü,
Kamu Hastaneler Birliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü) görev yapmakta olan kamu çalışanlarının görevde yükselme sistemine ilişkin adalet algılarının statüleri bağlamında
ne yönde ve nasıl gerçekleştiği konusunda hazırlanan anket soruları doğrultusunda
bir örneklem oluşturulmaktadır. Çalışmada belirtilen hipotezlerin sınaması anket
uygulaması ile gerçekleştirilmiş olup elde edilen bulgulara aşağıda değinilmektedir.

H1 için; memurlarda % 98,9, yöneticilerde ise sadece % 19,2 seviyesinde olmak üzere çalışanların, kurumlarındaki mevcut yükselme sisteminin, bağlılık seviyelerinde pozitif etkisinin olmadığını düşündükleri anlaşılmaktadır.
H2 için; memurlarda % 98,4, yöneticilerde ise sadece % 23,1 seviyesinde olmak üzere çalışanların, kurumlarındaki yükselme sisteminden memnun olmadıkları söylenebilir.
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H3 için; memurlarda % 98,9, yöneticilerde ise sadece % 23,1 seviyesinde olmak üzere çalışanların, kurumlarındaki yükselme sisteminden memnun olmadıkları söylenebilir.

H4 için; memurlarda % 99,5, yöneticilerde ise sadece % 23,1 seviyesinde olmak üzere çalışanların, kurumlarındaki mevcut yükselme sisteminin, çalışanların, eğitim seviyelerini ve kişisel gelişim düzeylerini artırmaya teşvik etmediğini
düşündükleri görülmektedir.
H5 için; memurlarda % 98,4, yöneticilerde ise % 61,5 seviyesinde olmak
üzere çalışanların bağlılık seviyelerinin pozitif ya da negatif yönde oluşmasında,
yükselme sisteminin objektif ve hakkaniyetli olmasının önemli bir rol oynadığını
düşündükleri anlaşılmaktadır.
H6 için; memurlarda % 81,7, yöneticilerde ise % 76,9 seviyesinde olmak üzere çalışanların yükselme ve kariyerde mesleki kıdem şartının olması gerektiğini
düşündükleri ifade edilebilir.

H7 için; memurlarda % 98,9, yöneticilerde ise sadece % 15,4 seviyesinde olmak
üzere çalışanların, kurumlarındaki mevcut yükselme sisteminde kariyer, liyakat ve
ehliyet ilkelerinin önemli bir rol oynamadığını düşündükleri anlaşılmaktadır.
H8 için; memurlarda % 97,3, yöneticilerde ise % 80,8 seviyesinde olmak üzere çalışanların, yükselmeye tabi pozisyonlar için belirli bir eğitim şartının gerekli
olduğunu düşündükleri ifade edilebilir.
H9 için; memurlarda % 98,4, yöneticilerde ise % 73,1 seviyesinde olmak üzere çalışanların, yükselme sisteminin personelin eğitim seviyesini ve kişisel gelişim düzeyini artırmaya teşvik etmesi gerektiğini düşündükleri anlaşılmaktadır.
H10 için; memurlarda % 87,6, yöneticilerde ise % 50 seviyesinde olmak üzere
çalışanların, yükselme sisteminde, yazılı sınavın olması gerektiğini düşündükleri
söylenebilir.

H11 için; memurlarda % 67,7, yöneticilerde ise % 65,4 seviyesinde olmak
üzere çalışanların, yükselme sisteminde, yazılı sınavın olması durumunda bu sınavın objektif bir biçimde yapılabileceğini düşündükleri görülmektedir.

H12 için; memurlarda % 92,5, yöneticilerde ise sadece % 26,9 seviyesinde
olmak üzere çalışanların, yükselme sisteminde, sözlü sınavın (mülakatın) olmaması gerektiğini düşündükleri anlaşılmaktadır.

H13 için; memurlarda sadece % 0,5, yöneticilerde ise % 73,1 seviyesinde olmak
üzere çalışanların, yükselme sisteminde, sözlü sınavın (mülakatın) olması durumunda bu sınavın objektif bir biçimde yapılabileceğini düşünmedikleri ifade edilebilir.
H14 için; memurlarda % 97,3, yöneticilerde ise sadece % 19,2 seviyesinde
olmak üzere çalışanların, yükselme sisteminin uygulanışında, politik etkenlerin
önemli bir etkisinin olduğunu düşündükleri söylenebilir.
H15 için; memurlarda % 96,8, yöneticilerde ise sadece % 30,8 seviyesinde
olmak üzere çalışanların, yükselme sisteminde, belirli sendikal referansların
önemli bir etkisinin olduğunu düşündükleri anlaşılmaktadır.

H16 için; memurlarda % 99,5, yöneticilerde ise % 65,4 seviyesinde olmak üzere
çalışanların, kurumlarında objektif bir yükselme sisteminin olduğunu bilmelerinin,
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kurumlarından ayrılmama kararı vermelerinde olumlu etki yapacağını düşündükleri ifade edilebilir.

H17 için; memurlarda % 100, yöneticilerde ise sadece % 69,2 seviyesinde
olmak üzere çalışanların, kurumlarında objektif bir yükselme sistemi olduğunu
bilmelerinin, iş verimlilikleri ve performansları üzerinde olumlu etki yapacağını
düşündükleri görülmektedir.
H18 için; memurlarda % 100, yöneticilerde ise sadece % 46,2 seviyesinde
olmak üzere çalışanların, objektif bir yükselme sisteminin, kamu çalışanlarının
örgütsel bağlılıklarında önemli bir etken olduğunu düşündükleri söylenebilir.

H19 için; memurlarda % 100, yöneticilerde ise sadece % 53,8 seviyesinde olmak üzere çalışanların, yükselme sisteminin kariyer, liyakat, ehliyet ilkelerini esas
alması durumunda bağlılık seviyelerinin artacağını düşündükleri anlaşılmaktadır.
H20 için; memurlarda % 100, yöneticilerde ise sadece % 42,3 seviyesinde olmak
üzere çalışanların, yükselme sisteminin adil, objektif ve hakkaniyete uygunsa / uygun
olursa tüm çalışanların bağlılık seviyelerinin artacağını düşündükleri söylenebilir.
Gerçekleştirilen anket uygulaması ve hipotez sınamalarından elde edilen bulgular doğrultusunda, memurlarda, yöneticilere nispeten mevcut görevde yükselme sistemine ilişkin adalet algılarının olumsuz yönde olduğu anlaşılmaktadır. Bu
kapsamda mevcut görevde yükselme sisteminin ortaya haksız ve adaletsiz sonuçlar koyduğu algısının, memurlarda, yöneticilere oranla daha kuvvetli olduğu analiz edilmektedir. Bununla birlikte yüzdesel oranlamalar sonucunda 6, 8, 9, 10, 11
numaralı hipotezlerde, memurlar ile yöneticilerin algı ortalamalarının aynı yönde,
birbirine nispeten yakın seviyede olması dikkat çekmektedir. Hemen hemen diğer
tüm hipotezlerde ise güçlü ve oldukça belirgin bir algı farklılığı bulunmaktadır. Bu
kapsamda mevcut görevde yükselme sistemine ilişkin adalet algıları, yöneticilere
oranla oldukça önemli seviyede olumsuz olan memurların, bu algılarının olumlu
yönde geliştirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla objektif, adil, hakkaniyete ve fırsat
eşitliğine dayanan, meritokrasi kavramını benimseyen, liyakat, ehliyet, kariyer ilkelerini esas alan bir görevde yükselme sisteminin kamu sektöründe tesis edilmesi sektör ve kamu çalışanları için büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde mevcut
yükselme sisteminin adil olmadığı algısını taşıyan memurların, kurumlarına karşı
güven ve bağlılık hisleri de olumsuz etkilenebilecek, iş tatminleri, performansları
düşebilecektir. Bununla birlikte kamu sektöründe sürekli tartışma konusu olan etkinlik ve verimlilik gibi kavramlar, kamu hizmetlerinin niteliğinin ve standartlarının geliştirilmesi gibi konular yine gündemde kalmaya devam edecektir.
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN ADALET
ALGILARININ BARTIN İLİ ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ ANKET SORULARI
Sayın Katılımcı, bu anket görevde yükselme sisteminin kamu sağlık çalışanlarının
örgütsel bağlılığı üzerinde etkisini araştırmayı amaçlayan doktora tezime veri toplama
amacı ile hazırlanmıştır. Vereceğiniz cevaplar sadece istatistiksel amaçlar içerisinde
kullanılacak olup, desteklerinizden dolayı teşekkür ederim.
TEZ SORUMLUSU:						
Murat AK							
Özcan SEZER
e-posta: efe_2288@hotmail.com
I. BÖLÜM DEMOGRAFİK BİLGİLER

DANIŞMAN:
Doç. Dr.

İlk bölümde yer alan sorularda ilgili yerlere işaret koymanız yeterlidir.
1. Cinsiyetiniz:
( ) Kadın

( ) Erkek

2. Yaşınız (lütfen belirtiniz):
( ) 20 yaşından küçük
( ) 40-49 arası

3. Medeni Durumunuz:
( ) Evli

( ) 20-29 arası

( ) 50-59 arası

( ) Lise

5. Çalıştığınız Kurum

( ) İl Sağlık Müdürlüğü

6. Kadro Durumunuz:

( ) Önlisans

( ) Sağlık Hizmetleri

7.Memuriyetteki Çalışma Süreniz:
8. Gelir Seviyeniz:

( ) 6-10 Yıl

( ) 3000 TL ve altı

( ) 11-15 Yıl

( ) 3001 - 4000 TL

9. Çalıştığınız yerdeki statünüz:
( ) Yönetici

( ) Lisans

( ) Halk Sağlığı İl Müdürlüğü

( ) İdari Hizmetler

( ) 1-5 Yıl

( ) 60 ve üzeri

( ) Bekar

4. Öğrenim Durumunuz:
( ) İlköğretim

( ) 30-39 arası

( ) Memur

( ) Yüksek Lisans

( ) Doktora

( ) Kamu Hastaneler Birliği
( ) Yardımcı Hizmetler

( ) 16 Yıldan Fazla

( ) 4001 – 5000 TL

( ) 5001 TL ve Üstü
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II. BÖLÜM GÖREVDE YÜKSELME SORULARI
Seçeneği bir çember alarak işaretleyiniz

Kesinlikle Katılıyorum
5

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum
4

Kararsızım

Kararsızım
3

Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde yükselme sisteminin, örgütsel bağlı1 2
lık seviyemde pozitif etkisi var.

3

4

5

Görevde Yükselme ile ilgili olarak;

1

Katılmıyorum

Katılmıyorum
2

Hiç Katılmıyorum

Hiç Katılmıyorum
1

Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde yükselme sisteminden memnunum.
Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde yükselme sisteminin, adaletsiz ve
haksız sonuçlar ortaya koyduğunu düşünmüyorum.
Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde yükselme sisteminin, kamu personelinin, eğitim seviyelerini ve kişisel gelişim düzeylerini artırmaya teşvik
ettiğini düşünüyorum.
Kurumuma bağlılık seviyemin pozitif yada negatif yönde oluşmasında, yükselme sisteminin objektif ve hakkaniyetli olmasının önemli bir rol oynadığını düşünmüyorum.
Görevde yükselme ve kariyerde mesleki kıdem şartının olması gerektiğini
düşünmüyorum.

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

Görevde yükselmeye tabi pozisyonlar için belirli bir eğitim şartının gerekli
olduğunu düşünüyorum.
Görevde yükselme sisteminin personelin eğitim seviyesini ve kişisel geli9
şim düzeyini artırmaya teşvik etmesi gerektiğini düşünmüyorum.
Görevde Yükselme Sisteminde, yazılı sınavın olması gerektiğini düşünmü10
yorum.
Görevde Yükselme Sisteminde, yazılı sınavın olması durumunda bu sınavın
11
objektif bir biçimde yapılabileceğini düşünüyorum.

2

3

4
5
6

7

8

12

13

14

15

16

17

18

19
20

1 2

3

4

5

Çalıştığım kurumdaki mevcut görevde yükselme sisteminde kariyer, liyakat
1 2
ve ehliyet ilkelerinin önemli rol oynadığını düşünüyorum.

3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

Görevde Yükselme Sisteminde, sözlü sınavın (mülakatın) olması gerektiğini
düşünüyorum.
Görevde Yükselme Sisteminde, sözlü sınavın (mülakatın) olması durumunda bu sınavın objektif bir biçimde yapılabileceğini düşünüyorum.
Görevde yükselme sisteminin uygulanışında, politik etkenlerin önemli bir
etkisinin olduğunu düşünmüyorum.
Görevde Yükselme Sisteminde, belirli sendikal referansların önemli bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum.
Çalıştığım kurumda objektif bir görevde yükselme sisteminin olduğunu bilmem, kurumumdan ayrılmama kararı vermemde olumlu etki yapar.
Çalıştığım Kurumda objektif bir görevde yükselme sisteminin olduğunu bilmem, iş verimliliğim ve performansım üzerinde olumlu etki yapar.
Objektif bir görevde yükselme sisteminin, kamu çalışanlarının örgütsel bağlılıklarında önemli bir etken olduğunu düşünüyorum.
Görevde yükselme sisteminin kariyer, liyakat, ehliyet ilkelerini esas alması
durumunda örgütsel bağlılık seviyemin artacağını düşünüyorum.
Çalıştığım kurumda görevde yükselme sistemi adil, objektif ve hakkaniyete
uygunsa / uygun olursa tüm çalışanların örgütsel bağlılık seviyelerinin artacağını düşünüyorum.
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MUHASEBE HATA VE HİLELERİ İLE
MÜCADELEDE İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN
SORUMLULUK ALGILARINI ÖLÇME VE
SİNOP/GERZE ARAŞTIRMASI1

Derya MADEN ENGİN, Seyhan ÖZTÜRK
1. GİRİŞ
İşletme başarısını ölçmede muhasebe sistemi, önemli bir başlangıç noktası
olarak görülmektedir. Fakat muhasebe alanındaki çalışmalara bakıldığında, genel
kabul görmüş muhasebe standartlarının -birçok nedenle bazen kişisel, bazen de
bir gruba yönelik çıkarlarla- ihlal edildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla muhasebe
hata ve hilelerini önlemek, yapılan hata ve hileler sonucu oluşan kayıpları asgari
düzeyde tutabilmek en az maliyetli ve etkin bir yöntem olarak görülmektedir. Bir
işletmenin tüm fonksiyonları hakkında en önemli bilgileri bünyesinde bulunduran
ve görevlerini profesyonelce yerine getiren işletme yöneticileridir. Bu bağlamda
bir işletmede tüm faaliyetlerin sürekliliğini sağlayan, işletmenin hedefleri yönünde
stratejik kararlar alan, muhasebe hata ve hilelerini önleyebilen, finansal bilgi kullanıcılarına güvenilir bilgiler sunup makul bir güvence ortamını oluşturan işletme
yöneticileri olup, bu tür işlevler onların sorumluluğu altında bulunmaktadır.
Bu çalışmanın amacı; muhasebede yapılan hata ve hileler ile ilgili oluşturulan
yargılara işletme yöneticilerinin katılma düzeyini belirleyerek, muhasebe hata ve
hilelerinin önlenmesinde işletme yöneticilerinin sorumluluk algılarını ölçüp bir
durum tespiti yapmaktır. Ayrıca bu çalışma, işletme dünyası bakımından son derece önemli olmasına rağmen yapılan literatür taramasına göre Türkiye’de ampirik ve teorik çalışmaların kısıtlı ve az sayıda olduğu, Sinop genelinde ise bu konu
ile ilgili yapılmış kapsamlı, herhangi bir araştırmaya rastlanmadığı görülmektedir.
Dolayısıyla bu çalışmanın literatüre önemli bir katkı sağlaması hedeflenmektedir.

2. YÖNETİM VE İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ KAVRAMI

Alanyazın çalışmalarında yapılmış yönetim ile ilgili açıklamaların ana noktasında; yönetimin, belirlenmiş amaçlarını başka kişilerin gayretleri ile gerçekleştirmesi faaliyeti bulunmaktadır (Efil, 2013: 7). İşletme yönetiminden söz edebilmek için en az iki beşeri kaynağın var olması ve bu kaynağın bilinçli olarak bir
araya getirilmesi, ayrıca önceden belirlenmiş amaçların iktisadi boyut taşıması
gerekmektedir (Tutar, 2010: 49). Buna göre işletme yönetimi; işletmenin amacına ulaşıp hedefini gerçekleştirebilmesi için işletme içi (beşeri kaynak, makine,
teçhizat gibi), işletme dışı (yabancı kaynak, hammadde, pazar gibi) kaynakların
plânlanması, örgütlenmesi, yöneltilmesi, düzenleştirilmesi ve kontrolünün yapılması sürecini ifade eder (Ünsalan ve Şimşeker, 2012: 6). Yönetim kavramından
oldukça geniş bir alanı çevreleyen yönetişim kavramı ise; yönetimin normatif

1 Bu çalışma, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırlanan “Muhasebe Hata
ve Hilelerinin Önlenmesinde İşletme Yöneticilerinin Sorumluluğu Hakkında Durum Tespiti Yapmaya İlişkin Bir Araştırma” başlıklı Yüksek Lisans Tezinden üretilmiştir.
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unsurlarını da içine alan işletme, normlar ve süreçler arasındaki iç içe geçmiş
ilişkilerden oluşmaktadır. Yönetimsel boyutuyla yönetişim; kamu hizmetlerinde
niteliği ve saydamlığı oluşturabilmek bakımından, olumlu yönde bir değişim potansiyelini ortaya çıkarabilmektir (Demirel, 2010: 66).

İşletmelerin bir faaliyet sonucunda başarılı ya da başarısız olması, genellikle
yöneticilerin sorumluluğu olarak görülmektedir (Gökçe ve Şahin, 2003: 136). Buna
göre yönetici, işletme içerisinde bir üst pozisyonda bulunan, çalışanlarının her türlü etkinliklerini sorumluluğuna alan ve onlarla olan iletişiminde meşru gücünü
kullanan kişidir (Uçkun vd., 2013: 37). “Yönetici” ifadesinde kavramsal olarak son
zamanlarda hem tanım hem de terim olarak değişikliğe gidilmiştir. Gerek İngilizce
literatürde gerekse Türkçe kullanımda yönetici ile aynı anlama gelen çok değişik
kavramlar bulunmaktadır. Buna göre yönetici kavramının yerini doldurmaya aday
gösterilen kavramların başlıcaları; Girişimci (Entrepreneur), Lider (Leader), Koç
(Coach), Kolaylaştırıcı (Facilitator), Koruyucu (Mentor), Mümkün Kılıcı (Enabler)
ve Destekleyici (Sponsor) olarak sıralanabilmektedir (Tengilimoğlu vd., 2012: 89;
Nazlı, 2014: 4; Koçel, 2015: 85, 91; Koç ve Titiz, 2016: 334).
Günümüz işletme dünyasında tek düzey yönetici modeli bulunmamaktadır.
Bu durumda yöneticilerin içinde bulundukları ortama ve şartlara, davranış niteliklerine, uzmanlık alanlarına, kültürlerine, kabiliyetlerine ve işlevlerine göre
farklı özelliklere sahip yönetici tipleri bulunmaktadır. Bu bakımdan genel olarak
yönetici tipleri; Otokratik (Otoriter) Yönetici, Demokratik Yönetici, Sorumluluktan Kaçan ya da Sorumluluk Alamayan Yönetici ve Diğer Yönetici Tipleri olarak
sıralanabilmektedir (Bulut ve Bakan, 2005: 67). Bir işletme yöneticisinde bulunması gereken özellikler, diğer işgörenlere göre başka olmak zorundadır. Çünkü
bir yöneticiye mesuliyet yüklendikçe, kendisindeki özelliklerin bu mesuliyeti kaldırabilecek çeşitlilikte olmalıdır (Bulut ve Bakan, 2005: 69; Nazlı, 2014: 10). Dolayısıyla Covey’in (2016: 61) “Yedi Alışkanlık Paradigması”na göre bir yönetici;
proaktif davranmalı, sonunu düşünerek işe başlamalı, önemli işlere öncelik vermeli, kazan kazan prensibiyle hareket etmeli, önce anlamaya çalışıp sonra anlaşılır olmaya çalışmalı, sinerji oluşturmalı ve değişen çevre şartlarına göre kendini
yenileyecek özelliklere sahip olmalıdır. İşletme yöneticilerinin başarı sağlaması,
yetkilerini adil bir şekilde kullanmasına bağlıdır. Yöneticiler, işletmelerin devamlılığını sağlamada yetkilerini kullanıp stratejik kararlar verirken, işletme menfaatlerini göz önünde bulundurmalıdır (Gül Yılmaz, 2013: 26). İşletme yöneticisinin çalışanlarıyla işbirliği içerisinde işletmeyi amacına ulaştırması, işletmedeki
en önemli sorumlulukları arasında yer almaktadır (Tat, 2015: 11). Dolayısıyla
yönetici sorumluluklarını yerine getirdiğinde ve yetki gücünü adil bir şekilde
kullandığında; işletme içerisinde karşılıklı güven ortamı oluşabileceği, çalışanların işletmeye olan verimliliğini ve bağlılığını, işletme fonksiyonları arasındaki
uyumun sağlanmasındaki süreci artıracağı ve işletme amaçlarına ulaşılmasındaki sürecin ise azalacağı söylenebilir.

3. MUHASEBE HATA VE HİLELERİ

İnsanoğlunun var olduğu her alanda, hata ve hile kavramlarından bahsedilebilir. Şöyle ki işletmelerin kurulması ve zaman içerisinde büyüyerek karmaşık bir
yapı haline gelmesi, ticari ilişkilerde hata ve hilelerin oluşumuna yol açmış (Duma-
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noğlu, 2005: 348; Göksu, 2011: 37); toplumun tüm kesiminde yapıldığı gibi işletmelerde gerçekleşen hata ve hilelere engel olabilmek adına, bu konu üzerinde uzunca
bir süre çalışmalar yürütülmüştür (Dumanoğlu, 2005: 348). Muhasebe alanyazın çalışmaları incelendiğinde, “hata ve hile” öğelerinin çoğunlukla aynı cümlede beraber
yer aldığı görülmektedir. Fakat bu öğelerin her ikisi de anlam bakımından değişik
kavramlardan oluşmaktadır (Zeytin, 2007: 85; Aytekin vd., 2015: 70).

3.1. Hata ve Muhasebe Hatası

Hata sözcüğü Arapça kökenden gelmiş olup Türkçe dilinde istemeden ve bilmeden yapılmış kusur, yanlış, yanılma, yanılgı şeklinde tanımlama yapılmıştır
(http://www.tdk.gov.tr, 15.04.2017). Genel olarak muhasebe hataları; yasalara, talimatname ve yönerge biçimindeki meşru düzenlemelere, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine, işletmelerin yol, yöntem ve ahlakına, doğru olduğu bilinen başka
kural ve prensiplere aykırı olan fakat kasıt unsurunu taşımayan eylem ve davranış
biçimi olarak ifade edilmektedir (Bayraklı vd., 2012: 20; Erdoğan vd., 2014: 65;
Dinç ve Cengiz, 2014: 227; Alptekin, 2017: 3). Muhasebe hatalarını oluşturan temel sebepler; yeterince hassasiyet göstermeden dikkatli davranmamak, ihmalkârlık yapmak, yeterli bilgi, donanım ve tecrübe eksikliği, yoğun tempoda çalışmanın
verdiği yorgunluk, kanun, yönetmelik ve mevzuat gibi kuralların gerektiği gibi anlaşılamaması, plân ve program yapmadan çalışmak olarak görülmektedir (Genç,
2009: 8; Batı, 2017: 54-55). Günümüzde bilgisayar teknolojileri ve farklı muhasebe
programları her ne kadar gelişme gösterse de muhasebe ile ilgili işlemlerde asgari
düzeyde de olsa hatalar meydana gelebilmektedir (Aytekin vd., 2015: 71). Kasıt
unsuru taşımayan muhtemel hatalar; matematiksel hatalar, kayıt hataları, nakil
(virman) hataları, unutma ve tekrarlama hataları, bilanço hataları ile telafi edici
hatalar olarak sınıflandırılabilir (Katkat, 2007: 103-105; Okay, 2011: 43).

3.2. Hile ve Muhasebe Hilesi

Bugünün çalışma hayatında işletmelerin karşılaştığı en mühim problemlerden birini, yapılan hileler oluşturmaktadır (Çatıkkaş, 2011: 18). Hile kavramının
İngilizcedeki karşılığı “Fraud” sözcüğünden gelmiş olup, Latincedeki anlamı ise
hasar, yanlış yapma ve aldatma olarak “Fraus” sözcüğünden türediği bilinmektedir.
Uluslararası alanyazın çalışmalarında yer alan “Fraud” sözcüğünün ise Türkçedeki
karşılığı olarak hangi anlamda kullanılacağına dair kesin bir görüş birliği sağlanamamıştır. Türkiye’de yapılmış alanyazın çalışmalarına bakıldığında “Fraud” sözcüğüne karşılık hile kavramı, yolsuzluk ya da suistimal olarak belirtilmektedir (Şengür, 2010: 3; Batı, 2017: 19). Hile sözcüğü Arapça kökenli olup Türk Dil Kurumuna
göre iki şekilde ifade edilebilir. İlki; bir başkasını aldatmak ve yanıltmak amacı ile
düzenbazlık, dolap çevirme, oyuna getirme, entrika yapmak gibi anlamında kullanılırken; ikincisi başka birinden çıkar elde etmek gayesiyle bir şeye değeri olmayan
bir şey katmak olarak açıklanabilir (http://www.tdk.gov.tr, 15.04.2017).

Hile, sosyal bir ortamda gerçekleştiğinden ülke ekonomisi, işletmeler ve bireyler için ciddi zararlara yol açan bir durumdur (Silverstone vd., 2012: 17). Bir
ekonomide ticari ilişkiler ne kadar artarsa, hilenin yapılma fırsatı da bir o kadar
artmaktadır (Graycar ve Smith, 2002: 1). Bu sebeple hile; hırsızlık yapmak, yolsuzluklara karışmak, hukuki bir geçerliliği olmayan gizli anlaşmalarda bulunmak,
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zimmetine para ve kayda değer eşya geçirmek, kara parayı aklamak, rüşvet ve
kandırma yoluyla para almak gibi olayları ifade etmektedir (Ulucan Özkul ve Almalı
Özdemir, 2011: 8). Hile; tepe yönetiminden sorumlu, yönetim kademesindeki herhangi biri, işletme çalışanları ya da üçüncü kişilerden biri veya daha fazla kişi tarafından hiçbir yasal dayanağı olmadan, aldatma yoluyla maddi bir kazanç sağlamak için
gerçekleştirilen bilinçli eylemler olarak tanımlanabilir (BDS 240, 2013: 9).

Muhasebe hilesi, işletmeye ait muhasebe kayıt, belge ve işlemlerinde belirli
bir amaç için kasıtlı olarak tahribata yol açmak (Terzi, 2012: 52); kişilerin bilinçlice ve iyi niyet beslemeden bir işletmenin varlıklarını değersizleştirip zarara yol açmaya yönelik her türlü girişim olarak tanımlanmaktadır (Açık, 2012:
354). Bu bağlamda muhasebe kayıt ve belgelerinde manipülasyona başvurarak
sahtekârlık yapmak ve değişikliğe gitmek, işletme varlıklarını olduğundan eksik
göstermek, muhasebe kayıt ve belgelerdeki işlemleri bilerek unutmak ve yok
etmek, hayali işlemler yaparak hesapları kayıt etmek, muhasebe politikalarının
bilinçlice hatalı uygulanması gibi durumlar muhasebe hilelerini oluşturmaktadır
(Bunget vd., 2009: 281). Muhasebe işlemlerinde oluşan düzensizliklerin hatalardan mı yoksa hilelerden mi kaynaklandığını belirlemek, çoğu zaman kolay olmamaktadır. Çünkü işlemlerin hileli olması çoğunlukla yapılan hatalar aracılığıyla
gerçekleşmekte veya hileli işlemlere ‘hata süsü’ verilmektedir. Dolayısıyla hatalı
işlemlerde hile özelliğinin bulunması, onların ‘kasıt’ unsuru taşıdığı söylenebilir
(Hatunoğlu vd., 2012: 176; Öztürk, 2015: 6-7). Hile olayının temelinde ise ‘kurban’ kişi ya da işletmenin başkaları tarafından mutlaka kandırılması durumu
bulunmaktadır (Bozkurt, 2016: 60). Ortaya çıkan tüm hilelerde ortak olan dört
temel özellikten bahsedilebilir. Bunlar (ACFE, 2006: 6):
•
•

Hile eylemi, hilekâr tarafından gizlice yapılan bir faaliyettir.
Hileyi yapan, işletmeye veya kişilere karşı olan güveni ortadan kaldırıp,
kasıtlı davranmaktadır.
• Hileyi yapan kendisine dolaylı ya da doğrudan finansal bir yarar edinmektedir.
• Hilenin yapılması sonucunda işletmenin gelirleri asgari düzeyde, maliyetleri ise azami ölçüde olduğundan, işletme zarara uğrar.
İşletme merkezli yapılan hile türleri, genel olarak Tablo 1’deki gibidir:

Hile Türü
Çalışan
Hileleri
Yönetim
Hileleri
Yatırım
Hileleri
Satıcı
Hileleri
Müşteri
Hileleri

Tablo 1: Hile Grupları

Kurban

Hileyi Yapan

İşveren

İşletme Çalışanları İşletme çalışanı hırsızlık yapar.

Finansal Tablo
Kullanıcıları

Tepe Yöneticileri

Yatırım Yapanlar Kişiler

Eylem

Finansal tablolar olduğundan farklı
gösterilir.
Yatırım için para yatırır.

Alım İşlemlerini
Fiyatlar şişirilir, sevkiyat
Satıcılar
Yapan İşletmeler
yapılmadan para transferi yapılır.
Satış İşlemlerini
Müşteriler
Satıcı aldatılır.
Yapan İşletmeler
Kaynak: Bozkurt (2016: 65)
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Çalışan hileleri; bir kişinin mesleki bilgilerini, işletmesinin varlık ya
da kaynaklarını, kişisel menfaat elde etme isteği ile art niyet yönünde kullanması durumunu ifade etmektedir (Dönmez ve Karausta, 2013: 63). Yö-

netim hileleri; işletme yönetiminin izni ve bilgisi dahilinde yapıldığı için finansal tablo hileleri olarak da adlandırılmaktadır (Intal ve Do, 2003: 18). Buna göre
finansal tablo hileleri; hile yapma yönünde olan üst düzey yöneticilerin, işletmedeki finansal tabloların gerçeği yansıtmasına engel olacak biçimde oynamalarda
bulunarak, finansal bilgilerin manipüle edilmesi durumudur (Bayrak, 2016: 41).
Yatırım hileleri; menkul kıymetler hilesi olarak da ifade edilmekte olup; sermaye piyasasının en mühim ve gerçek sorunları arasında yer alabilmektedir (Aslan,
2014: 63). Buna göre yatırım hileleri; hileli, işe yaramaz, değerli olmayan ya da
hiç yapılmamış yatırımların, yaşanan durumdan şüphe bile duymayan yatırımcılara satılması şeklinde tanımlanabilir (Artar, 2016: 39). Satıcı hileleri; işletmelere ürün ya da hizmetin satışını gerçekleştiren satıcıların, ürün ya da hizmetin
alış işlemlerini yapmakta olan kişilere, işletme dışı herhangi bir yerde düzenledikleri hileli eylemlerdir (Tarhan Mengi, 2013: 127). Müşteri hileleri; malın
üretimini ve satışını yapanlara kötü niyet besleyerek, olağan koşullar ve ilkeler
karşısında sahip olamayacakları üstünlükleri, üretici ve satıcıları aldatmak maksatıyla yapılan hileli olaylar olarak tanımlanmaktadır (Çelik, 2007: 48).

3.3. Hile Yapma Nedenleri

İşletme sahiplerinin hile eyleminde bulunma nedenleri olarak; kişisel çıkarlarını maksimize etmek, işletmesinin finansal değerini olduğundan yüksek göstererek banka veya diğer finans kuruluşlarına karşı kredibilitesini artırması, borsada işlem gören hisse senetlerini manipüle ederek, hisse senetlerinin fiyatlarını
yükseltmesi, işletmesinin toplumdaki imajını artırarak yeni ortakları işletmeye
çekme isteği, vergi kaçırmak ya da daha düşük miktarda vergi ödeme isteği şeklinde söylenebilir (Öztürk, 2016: 26; Anuk, 2015: 57; Yıldız ve Baskan, 2014: 3;
Bayraktar, 2007: 17-18).

İşletme yöneticilerinin (tepe yönetici) hileli eylemlere başvurmasının nedenleri arasında; işletmenin hissedarlarına işletmenin en iyi seviyede olduğunu
göstermek amacı ile finansal tablolar üzerinde kasıtlı düzenlemelerde bulunması, belgeler üzerinde hileli değişiklikler yapıp işletmenin gelirlerini olduğundan
yüksek göstererek ikramiye almak istemesi, yüksek rekabet ortamının getirdiği
baskılara karşı zorda kalması, işletme yöneticisine hesap sorulamayacağı düşüncesine inanması, işletmeye ait mal varlıklarını zimmetine geçirme düşüncesi,
daha iyi kazanç sağlamak amacı ile rakip işletmelere ihbarcılık yapması bulunmaktadır (Bayraktar, 2007: 15-16; Öztürk, 2015: 24).

İşletme çalışanlarının hile yapma nedenleri olarak; işletmesinin verdiği maaşı
oldukça yetersiz bulması, hileli eylemlerde bulundukları sürece yakalanamayacağına olan inancı, yapacakları yasa dışı işlemlerin suç unsuru taşımadığı düşüncesi, daha iyi şartlarda yaşamak istemesi, çok fazla borcu olması, kötü alışkanlıklarının olması söylenebilir (Öztürk, 2016: 28; Jafarova, 2009: 42-43; Tanç, 2004:
32-33). Yapılmış çalışmalara bakıldığında, hile eyleminin oluşumuna neden olan
kaynak “hile üçgeni” kavramıyla açıklanmıştır (Dönmez ve Çavuşoğlu, 2015: 38).
Hile üçgeni kavramı, bireyin hile eylemini gerçekleştirmesine neden olan ve bu
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eylemin kolaylaşmasını sağlan unsurlar olarak tanımlanabilir (KPMG, 2009: 15).
1950’li yıllarda ilk kez sosyolog ve suçbilim uzmanı Donald R. Cressey tarafından
hile üçgeni kavramı dile getirilmiştir (Güvenç, 2009: 24; Türedi ve Alıcı, 2014:
125). Donald R. Cressey, hilenin oluşması için ise üç unsurun var olduğunu belirten hile üçgeni modelini geliştirmiştir. Bu unsurlar; Baskı (teşvik-ihtiyaç), Algılanan Fırsat (Ortam), Haklı Gösterme (Bahane Bulma) olarak ifade edilebilir
(Watson, 2004: 3). David T. Wolfe ve Dana R. Hermanson’un, 2004 yılında yaptıkları araştırmalarına göre ise; bir çalışanda baskı, fırsat ve haklı gösterme unsurunun bulunmasına rağmen ‘yetkinlik’ unsuru mevcut olamadığı sürece, işletmede
hile olayının gerçekleşemeyebileceğini savunmuşlardır (Gbegi ve Adebisi, 2013:
134). Dolayısıyla çalışanların hile yapmasına neden olabilecek hile üçgeninin
değerlendirilmesinin yanında, yetkinlik unsurunu da göz önünde bulundurmak
gerektiğinden bahsedilmiş olup; hile üçgeni modeli genişletilerek “hile elması”
modeli halini almıştır (Mohamed Yusof vd., 2015: 129).
Şekil 1: Hile Üçgeni				

Baskı

Baskı

Şekil 2: Hile Elması

Fırsat

HİLE
ELMASI
HİLE
ÜÇGENİ
Fırsat

Haklı Gösterme

Kaynak: CAQ (2010: 3)

Yetkinlik/
Kapasite

Haklı
Gösterme

Kaynak: Wolfe ve Hermanson (2004: 38)

Şekil 1’de gösterildiği gibi hile üçgeninin ilk basamağı olan baskı unsuru
kısaca, kişinin işletme içerisinde veya kendi yaşantısında ortaya çıkan olayları
ifade etmektedir (Gönen ve Rasgen, 2016: 95). Hile üçgeninin ikinci basamağı
olan fırsat unsuru, hileli eylemi gerçekleştiren bir çalışanın suçu işlerken yakalanabileceği korkusunu taşımadan, uygun bir mekanın varlığını algılaması durumunu ifade etmektedir (Kandemir, 2010: 16). Bu unsur muhasebe alanyazında
iç kontrol zayıflıkları ya da eksiklikleri olarak adlandırılmaktadır (Abdullahi vd.,
2015: 33). Hile üçgeninin son basamağını oluşturan haklı gösterme unsuru,
hileyi gerçekleştiren kişinin kendisinin dürüstçe davrandığını düşünmesi, ayrıca suça iştirak edecek bir davranışta bulunduğunda ise gerçekleştirdiği olayın
doğru olduğunu savunacak kadar bahaneler üretmesi durumudur (Çelik, 2010: 26).

Şekil 2’de gösterildiği gibi yetkinlik unsuru; bir çalışanın doğuşundan gelen yetenekleri, sonradan edindiği becerileri (Artar, 2016: 38), yeterli bilgi düzeyi ve belirli
davranış şekillerini kapsayan, sergileyebildiği özelliklerinden oluşmaktadır (Geylan,
vd., 2013: 114). Bu bağlamda çalışanın işletmedeki konumu veya görevi, zeka düzeyi,
güven ve ego, baskı/ikna becerileri, etkili yalan söyleme becerisi ve stresi kontrol
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edebilme becerisi hileli eylemlerin gerçekleşebilmesi için bir hilekârda bulunması
gereken temel yetkinlikler arasında yer almaktadır (Wolfe ve Hermanson, 2004: 3940; Kassem ve Higson, 2012: 194; Abdullahi vd., 2015: 34-36).

3.4. Hata ve Hilenin Önlenmesi

Muhasebe hatası –kasıt unsuru taşımadığından- ihmal, dikkatsizlik gibi istem dışı nedenlerle oluşabildiği için -muhasebe hilesindeki gibi gizleme durumu
olmağından- yapılabilecek basit ya da rutin kontrollerle tespit edilebilmektedir.
Bunun dışında muhasebe hilesinin tespit edilebilmesi veya önlenebilmesi amacıyla yapılmakta olan çalışmalar da aslında, otomatik olarak hatalı işlemlerin
oluşabilmesinin önüne geçebilecek gerekli hamlelerin atılabilmesine imkan sağlayabilmektedir (Güvenç, 2009: 32-33; Nazlı, 2014: 59).
Muhasebe hilesinin önlenebilmesi; işletmeler için gerekli politikaların, prosedürlerin, eğitimlerin ve etkili iletişimin unsurlarını da kapsayabilen yöntemler
olarak ifade edilebilir. Fakat bir işletme ne derecede etkin bir ‘hile önleyici politikalar’ oluşturmuş olsa da bundan sonra -kati surette- hileli eylemlerin olamayacağı anlamı taşımamalıdır. Çünkü hilenin önlenmesinde kullanılacak olan
politikalar, hile riskinin oluşumuna karşılık, birincil derecede savunma mekanizmasını oluşturabilmektedir (Çubukçu, 2009: 119; Çıtak, 2013: 28).

4. MUHASEBE HATA VE HİLELERİNİN ÖNLENMESİNDE İŞLETME
YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞU HAKKINDA DURUM TESPİTİ
YAPMAYA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Araştırmanın temel amacı; muhasebe hata ve hilelerini önlemede, işletme
yöneticilerine ait demografik özelliklerin, farklılık gösterip göstermediği hakkında durum tespiti yapmaktır. Alt amaçlar ise; işletme yöneticilerinin demografik
özelliklerini belirlemek, muhasebede yapılan hata ve hileler ile ilgili yargılara
işletme yöneticilerinin katılma düzeyini belirlemeye çalışmak, muhasebede yapılan hata ve hilelerin önlenmesinde, işletme yöneticilerinin sorumluluklarını
açıklamak için oluşturulan yargılara katılma düzeyini belirlemeye çalışmaktır.

4.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırları

Bu alan araştırması; 12.07.2017 tarihli resmi yazı ile alınan SİNOP Ticaret ve
Sanayi Odası’na kayıtlı olup bu ilin Gerze ilçesinde faaliyet gösteren toplam 150
işletmeyi kapsamaktadır. Bu işletmelerin sermayesi, büyüklüğü ve çalışma alanları farklılık göstermekle birlikte; işletme sahibi ve ilgili birim yöneticilerini kapsamaktadır. Bu araştırma 13.07.2017 - 15.08.2017 tarihleri arasında yapılmıştır.
Alan çalışmasının il merkezi yerine, Gerze ilçesinde faaliyet gösteren işletmelerle sınırlı tutularak uygulanmasının bazı sebepleri şunlardır:
•

Araştırmanın bizzat yaşanılan ve bilinen bir yerde yapılması, işletme
yöneticilerine ulaşmada yaşanabilecek sorunları en aza indirerek, daha
güvenilir ve tutarlı bilgilerin elde edilebileceği ve çalışmanın kısa sürede
tamamlanabilme düşüncesi,
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Zaman ve maliyet kısıtlılığı nedeniyle ilgili çalışmaya ayrılacak finansal
kaynağın verimli kullanılmasını sağlamak,
İşletmeler açısından çıkacak sonuçların, işletme yöneticileri tarafından
uygulanabilirliğini tespit edebilmek,
Eğer ki bu sonuçlar uygulanamıyorsa buna ileri sürülen nedenleri belirleme düşüncesinin olmasıdır.

4.3. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri

Bu alan araştırmasında, nitel araştırma yöntemlerinden tanımlayıcı araştırma modeli kullanılmıştır. Tanımlayıcı araştırma; iki değişken arasındaki ilişkiyi
göstermekte, araştırmacının belirli bir zaman dilimi içerisinde, elde ettiği bilgiler
ile araştırdığı konuya ışık tutmakta, konunun sınırlarını belirlemekte ve görüntüsünü yansıtabilmektedir (Nakip, 2013: 180). Araştırmanın ana hipotezleri
ise şu şekildedir:

H1: İşletme yöneticilerinin demografik özelliklerine göre muhasebede yapılan hatalar ile ilgili yargılara katılma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.
H2: İşletme yöneticilerinin demografik özelliklerine göre muhasebede yapılan hileler ile ilgili yargılara katılma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.
H3: İşletme yöneticilerinin demografik özelliklerine göre muhasebede yapılan hata ve hilelerin önlenmesindeki sorumlulukları ile ilgili yargılara katılma
düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.

4.4. Araştırmanın Yöntemi

4.4.1. Araştırmanın Anakütlesi ve Örneklemi
Bu araştırmanın ulaşılabilir anakütlesini (evren), Sinop ilinin Gerze ilçesinde
faaliyet gösteren toplam 150 işletme oluşturmaktadır. Bu işletmelerin; tamamına
ulaşılmış fakat işlerinin yoğun olması ve işletme politikası gereği, işletme dışına bilgi verilmemesi gibi mazeret bildirmeleri nedeniyle toplamda 112 işletme
araştırmaya katılmayı kabul etmiştir.

Araştırmanın örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde, örneklem hesaplama programından yararlanılmış ve örneklem büyüklüğü bu doğrultuda oluşturulmuştur
(http://www.cozumarastirma.com.tr/orneklemhesaplama_1_60.htm,
22.02.2018). Örneklem hesaplama programına göre % 95 güven aralığında ulaşılması yeterli olan örneklem sayısı 108 olup, bu araştırmada ulaşılan örneklem
sayısı ise 112 olmuştur. Dolayısıyla ulaşılan örneklem sayısı (112), olması gereken örneklem sayısının (108) üstünde olması bakımından, bu araştırmadan elde
edilecek bulguların ve sonuçların geçerli ve güvenilir olacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Ayrıca bu sayı oran olarak anakütlenin % 75’ini (112/150) oluşturmaktadır. Araştırma için uygun bir örneklem belirlenirken; anakütleyi iyi temsil edebilecek bir örneklem büyüklüğüne, örneklemin geçerlilik ve güvenilirlik
düzeyinin yüksek olmasına, maliyete, zaman aralığına ve araştırma verilerinin
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analiz edilme koşullarına dikkat edilmiştir (Padem vd., 2012: 63). Bu bağlamda
araştırma örnekleminin belirlenmesinde, olasılıklı örnekleme yöntemlerinden
basit tesadüfî örnekleme yöntemi tercih edilmiştir.

4.4.2. Veri Toplama Yöntemi ve Aracı

Bu araştırmada, sosyal bilimler alanında yaygın olarak kullanılan birincil veri
toplama yöntemlerinden biri olan, anket yöntemi kullanılmıştır. Seçilen temel veri
toplama aracı ise yüz yüze yapılan görüşmelerde kullanılan anket formundan oluşmaktadır. Anket formunda aralık düzeyinde ölçümlere olanak sağlayan, beşli likert
tipi ölçek kullanılmıştır. Çünkü beşli likert tipi derecelemeli ölçeğin, sosyal bilimler
sahasında geniş bir kullanım alanı olduğu bilinmektedir. Ayrıca bu ölçek daha fazla, kişilerin eğilim ve tutumunu ölçmek için kullanılmaktadır (Büyüköztürk, 2010:
4). Dolayısıyla bu ölçek katılımcıların, anket formunda bulunan yargı cümlelerine
karşı ne derecede eğilim ve tutum gösterdiğini, araştırmacı ölçebilmektedir. Anket
formunda bulunan 39 adet yargı cümlesine verilen yanıtların katılma dereceleri;
(1) “Kesinlikle Katılmıyorum”, (2) “Katılmıyorum”, (3) “Kararsızım”, (4) “Katılıyorum”, (5) “Kesinlikle Katılıyorum” üzerinden değerlendirme yapılmıştır.

4.4.3. Anketlerin Geçerliliği ve Güvenilirliği

Anket formunun geçerliliği için bu konuda uzman birçok akademisyen, anket
sorularının uygulanabileceğine dair olumlu görüşünü bildirmiştir. Anket verilerinin içsel tutarlılığını ölçmek için yapılan güvenilirlik analizinde, Cronbach’s
Alpha katsayısı testi uygulanmıştır. Cronbach’s Alpha katsayısı 0.65 olarak tespit
edilmiş, bu katsayının 0.60 ≤ α < 0.80 aralığında yer alması ulaşılan araştırma
bulgularının da güvenilirlik düzeyinin yüksek olacağı yargısına varılmaktadır
(Kalaycı, 2006: 405).

4.5. Analiz Yöntemi

Verilerin analizi için SPSS 24 istatistik paket programı kullanılmıştır. Hipotezlerin test edilmesinde, parametrik mi ya da parametrik olmayan (non-parametrik) testlerin mi kullanılacağını belirleyebilmek için verilerin, normal bir dağılım
gösterip göstermediği incelenmiştir. Bu araştırmada örneklem büyüklüğü 50’den
büyük olduğu için Kolmogorov-Smirnov testi kullanılmıştır. Buna göre; α = 0,05
anlamlılık düzeyinde P = 0,000 < 0,05 olduğu için verilerin normal dağılım göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla Non-parametrik testlerden Kruskal
Wallis-H testinin yapılması uygun görülmüştür. Kruskal Wallis - H testi, parametrik olmayan testlerden tek yönlü varyans analizi yöntemidir. K bağımsız örneğin
benzer ortanca değerli toplamların rastgele örnekleri olup olmadığını test etmekte
kullanılmaktadır (Çolak, 2014: 50; Öztürk, 2015: 138). Dolayısıyla bu analiz, ilişkisiz iki veya daha çok örneklem ortalamasının birbirinden anlamlı farklılık gösterip
göstermediğini test etmekte uygulanmaktadır (Büyüköztürk, 2010: 158).
Ayrıca hipotezlerin test edilmesinde kullanılan Kruskal Wallis - H testi sonucuna göre; hipotezlerde belirtilen yargılara katılma düzeyinin gruplar arasında
anlamlı bir şekilde farklılaşması durumunda, bu anlamlı farkın kaynağını bulabilmek ve hangi gruplar arasında farklılık olduğunu tespit edebilmek için non-parametrik testlerden Mann Whitney U testi de uygulanmıştır. Mann Whitney U testi,
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iki ilişkisiz örneklemden elde edilen puanların birbirinden anlamlı bir şekilde
farklılık gösterip göstermediğini test etmek için kullanılmaktadır (Büyüköztürk,
2010: 155). Katılımcıların demografik özellikleri, betimleyici istatistiklerden frekans, yüzde ve ortalamaları açıklanmıştır.

4.6. Araştırmanın Bulguları ve Değerlendirmeleri

4.6.1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özelliklerine İlişkin
Bulgular
Tablo 2’ye göre ankete katılanların; 87’si (% 77,7) erkek, 25’i (% 22,3) ise
kadın olup, % 35,7’sinin (40 kişi) 36-45 yaş aralığında bulunan orta yaş grubunu
oluşturduğu, çoğunluğunun işletme müdürü (% 38,4) ve işletme sahibi (% 36,6)
olduğu, çoğunluğunun lisans düzeyinde eğitim aldığı (% 47,3), eğitim düzeylerinin ve tecrübe sürelerinin ise yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Kadın

Tecrübe

Öğrenim

Yaş

0-25 yaş
26-35 yaş
36-45 yaş
46-50 yaş
51 ve +
Lise
Önlisans
Lisans
Yüksek
Lisans
0-5 yıl
6-15 yıl
16-25 yıl

26 yıl ve +

87
25

Yüzde
(%)
77,7
22,3

5
24
40
24
19
36
20
53

4,5
21,4
35,7
21,4
17,0
32,1
17,9
47,3

3

2,7

15
40
34

13,4
35,7
30,4

23

20,5

Frekans

Yüzde
(%)

İşletme Müdürü
Müdür Yardımcısı
Muhasebe Müdürü
Finans Müdürü

43
5
7
2

38,4
4,5
6,3
1,8

Şube Müdürü

1

0,9

İşletme Sahibi

Görev

Cinsiyet

Erkek

Frekans

Tablo 2: Demografik Bulgular

Oda Başkanı

Bireysel Kontrol
Yetkilisi
İşletme Ortağı

Mağaza Sorumlusu
Mağaza Sorumlusu
Yardımcısı

41

1

1

5

3

3

36,6

0,9

0,9

4,5

2,7

2,7

4.6.2. Araştırmaya Katılanların Muhasebedeki Hatalar İle İlgili
Yargılara Katılma Düzeylerinin Dağılımı
Araştırmaya katılanların muhasebede yapılan hatalar ile ilgili yargılara katılma düzeyleri ve verdikleri cevapların ortalamaları için Tablo 3’e göre şunlar
söylenebilir: Yapılan muhasebe hatalarında kasıt unsuru bulunmamakta, çünkü
hatalar bilinçsiz olarak yapılmaktadır. İhmal ve dikkatsizlik, bilgisizlik ve tecrübesizlik, unutma ve tekrarlama nedeniyle hatalar yapılmaktadır. İşin uzmanlarının tam ve donanımlı olmaması, kullandıkları teknolojinin yetersizliği hataları
oluşturmaktadır. Çünkü işin uzmanları muhasebe kayıt ve işlemlerini yaparken
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kullandıkları bilgisayarların ve muhasebe paket programların yeterli olması, muhasebedeki hataların önüne geçilmesinde tek başına bir faktör olmadığı, bunun
dışında başka faktörlerin de olabileceği yönündedir.
Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

19
(17,0)
18
(16,1)
29
(25,9)
4
(3,6)
5
(4,5)
16
(14,3)
7
(6,3)
2
(1,8)
3
(2,7)

77
(68,8)
85
(75,9)
63
(56,3)
75
(67,0)
81
(72,3)
65
(58,0)
28
(25,0)
26
(23,2)
14
(12,5)

7
(6,3)
6
(5,4)
16
(14,3)
25
(22,3)
16
(14,3)
12
(10,7)
30
(26,8)
18
(16,1)
5
(4,5)

7
(6,3)
2
(1,8)
4
(3,6)
5
(4,5)
7
(6,3)
19
(17,0)
42
(37,5)
56
(50,0)
72
(64,3)

2
(1,8)
1
(0,9)
0
(0,0)
3
(2,7)
3
(2,7)
0
(0,0)
5
(4,5)
10
(8,9)
18
(16,1)

Ortalama

Kararsızım

Bilgisizlik ve tecrübesizlik nedeniyle meydana gelmektedir.
İhmal ve dikkatsizlik nedeniyle meydana
gelmektedir.
Yapılan muhasebe hatalarında kasıt unsuru
bulunmaz. Bilinçsiz olarak yapılır.
Unutma ve tekrarlama ile meydana gelen
hatalardır.
Matematiksel olarak meydana gelen hatalardır.
İşin uzmanları tam ve donanımlı olmadığı
için hatalar meydana gelmektedir.
İşin uzmanlarının kullandığı teknoloji, yetersiz olduğu için meydana gelmektedir.
İşin uzmanları hata konusunda donanımlı
olsa da yapılan hatayı engelleyemez.
Çalışanın hata yapmasında, bilgi ve tecrübe
ile ilgisi yoktur.

Katılıyorum

MUHASEBEDEKİ HATALAR İLE
İLGİLİ YARGILAR

(1)

Kesinlikle
Katılıyorum

Tablo 3: Muhasebe Hataları İle İlgili Yargılara İlişkin Bulgular
(5)
(4)
(3)
(2)

3,92
4,04
4,04
3,64
3,69
3,69
2,91
2,58
2,21

4.6.3. Araştırmaya Katılanların Muhasebedeki Hileler İle İlgili
Yargılara Katılma Düzeylerinin Dağılımı
Araştırmaya katılanların muhasebede yapılan hileler ile ilgili yargılara katılma düzeyleri ve verdikleri cevapların ortalamaları için Tablo 4’e göre şunlar
söylenebilir: Hile belli bir kasıt taşıyan, bilinçli ve gizli yapılan bir davranıştır.
Belgesiz ve kayıt dışı yapılan işlemlerdir. Otorite boşluğundan faydalanılarak yapılır. Vergi kaçırmak amacı ile yapılır. Çalışanın bulunduğu koşullar, hilenin yapılması için fırsat oluşturmaktadır. Hile, “İşletmenin imajını güçlendirmek için
yapılmaktadır” yargısına katılım olmamıştır. Bu durumdan; kişileri hile yapmaya
iten bireysel ihtiyaç ve çıkarların, işletmenin çıkarlarından ve imajından daha
çok önemli görüldüğü sonucuna ulaşılabilir. Ayrıca hilelerin kendiliğinden oluşmadığı, çalışanın işletmede uygun bir ortamın olması ve bunun dışında pek çok
unsurun varlığını algılaması durumunda hileli eylemlerde bulunacağı yönünde
düşündüğü yargısına varılabilir.
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Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

85
(75,9)
43
(38,4)
25
(22,3)
13
(11,6)
13
Vergi kaçırmak amacı ile yapılmaktadır.
(11,6)
4
Hile yapan dürüst olduğunu düşünür.
(3,6)
2
Yapılan her kasıtlı hata, hile değildir.
(1,8)
Hilede ekonomik yönden motivasyona ihtiyaç
2
duyulur.
(1,8)
64
Hile bilinçli olarak yapılır ve gizli sürdürülür.
(57,1)
İşletmenin imajını güçlendirmek için yapılmak1
tadır.
(0,9)
Hile için herhangi bir fırsat gerekmez, kendili0
ğinden oluşur.
(0,0)
6
Hilede kimse aldatılmaz.
(5,4)

Kararsızım

Hile, belli bir kasıt taşıyan bilinçli yapılan davranışlardır.
Belgesiz bir şekilde yapılan kayıt dışı işlemlerdir.
Hileler otorite boşluğundan yaralanılarak yapılmaktadır.
Çalışanın bulunduğu koşullar, hile yapması için
fırsat oluşturabilir.

(1)

Katılıyorum

MUHASEBEDEKİ HİLELER İLE İLGİLİ
YARGILAR

Kesinlikle
Katılıyorum

Tablo 4: Muhasebe Hileleri İle İlgili Yargılara İlişkin Bulgular
(5)
(4)
(3)
(2)

26
(23,2)
66
(58,9)
73
(65,2)
69
(61,6)
75
(67,0)
47
(42,0)
18
(16,1)
54
(48,2)
38
(33,9)
42
(37,5)
9
(8,0)
1
(0,9)

0
(0,0)
2
(1,8)
9
(8,0)
15
(13,4)
18
(16,1)
25
(22,3)
12
(10,7)
27
(24,1)
5
(4,5)
25
(22,3)
11
(9,8)
4
(3,6)

0
(0,0)
1
(0,9)
3
(2,7)
12
(10,7)
4
(3,6)
23
(20,5)
64
(57,1)
23
(20,5)
4
(3,6)
25
(22,3)
72
(64,3)
70
(62,5)

1
(0,9)
0
(0,0)
2
(1,8)
3
(2,7)
2
(1,8)
13
(11,6)
16
(14,3)
6
(5,4)
1
(0,9)
19
(17,0)
20
(17,9)
31
(27,7)

Ortalama

744

4,73
4,34
4,03
3,68
3,83
3,05
2,33
3,20
4,42
2,83
2,08
1,93

4.6.4. Muhasebe Hata ve Hilelerinin Önlenmesinde İşletme Yöneticilerinin Sorumluluğu İle İlgili Yargılara Katılma Düzeylerinin Dağılımı
Araştırmaya katılanların muhasebe hata ve hilelerinin önlenmesinde işletme
yöneticilerinin sorumluluklarını belirlemek için oluşturulan yargılara katılma düzeyleri ve verdikleri cevapların ortalamaları için, Tablo 5’e göre şunlar söylenebilir: İşletme yöneticilerinin; yöneticiliğin bir rütbe işi olmadığını, kişilere ayrıcalık
tanımayıp tamamen sorumluluk getirdiğini, dolayısıyla muhasebe hata ve hileleri
konusunda yöneticilerin yeterince bilgili ve bilinçli olması gerektiğini, işletme yöneticileri tarafından oluşturulan etkin bir iç kontrol sistemi sayesinde muhasebede
hata ve hilelerin yapılma riskinin azalacağını düşünmeleri, bununla ilgili oluşturulan yargılara yüksek düzeyde katılım sağladıkları sonucuna ulaşılmıştır. İşletme
yöneticilerinin; muhasebede hata ve hile olayları karşısında caydırıcı cezalar uygulanmalı, yöneticilerin çalışanlarını seminer, panel ve konferanslara göndererek
gerekli eğitime tabi tutup, onların bilgi düzeylerinin artırılması muhasebede hata
ve hilelerin azaltılmasını sağladığı, dürüst ve ahlaki niteliklere sahip olan yöneticilerin muhasebede hata ve hile yapılma riskini azaltacağı yönündeki yargılara yüksek düzeyde katılım sağladıkları sonucuna ulaşılmıştır.
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4
(3,6)

0
(0,0)

0
(0,0)

4,33

23
80
(20,5) (71,4)

1
(0,9)

5
(4,5)

3
(2,7)

4,02

28
77
(25,0) (68,8)

5
(4,5)

1
(0,9)

1
(0,9)

4,16

13
52
28
15
(11,6) (46,4) (25,0) (13,4)

4
(3,6)

3,49

Ortalama

Kesinlikle
Katılmıyorum

42
66
(37,5) (58,9)

Katılıyorum

Katılmıyorum

İşletme yöneticileri tarafından oluşturulan etkin
bir iç kontrol sistemi, muhasebede hata ve hile
yapılma riskini azaltır.
İşletme yöneticisinde yeterli muhasebe eğitiminin olmaması, muhasebedeki hata ve hilelerin
yapılma riskini artırır.
Yöneticilerin seminer, panel ve konferanslar
hazırlanıp çalışanını gerekli eğitime tabi tutması, onların bilgi düzeylerinin arttırılması hata ve
hilelerin azaltılmasını sağlar.
İşletme yöneticilerinin değişikliklere ve yeniliklere açık olmaması, muhasebedeki hata ve
hile riskini arttırır.
Dürüst ve ahlaki nitelikler taşıyan yöneticiler,
muhasebede hata ve hile yapılma riskini azaltır.
İşletme yöneticileri, muhasebede hata ve hile olayları karşısında caydırıcı cezalar uygulamalıdır.
Geçmişi karanlık ve sabıkalı yöneticiler muhasebede hata ve hile riskini artırır.
Yöneticilik bir rütbe ve ayrıcalık değil, bir sorumluluktur.
Yöneticilerin hile ve hatalar konusunda yeterince bilinçli olması gereklidir.
Otoriter yöneticilerin hata ve hile yapma riskleri azdır.
Hata ve hilelerin azaltılması için yöneticilerin
güvenilir olmasına gerek yoktur.
İşletme yöneticilerinin doğruluk anlayışlarının
körelmesi hata ve hileleri arttırır.
Yöneticilerin hata ve hileler konusunda yeterince bilinçli olmasına gerek yoktur.
Yapılan hata ve hilelerin azaltılmasında, çalışanların düşünce ve yorumlarına değer verilmesi önemli değildir.
Yöneticinin teknik ve teorik işlerden anlamasına gerek yoktur. Sadece liderlik özelliğini kullanması hata ve hileleri azaltmaya yeter.
Muhasebe hata ve hilelerinin önlenmesinde, yöneticinin gerekli eğitimi alması yeterlidir.
Yöneticinin personel alırken, kişinin özel
hayatını dikkate almasına gerek yoktur.
Yöneticilerin dürüst ve ahlaki nitelikler taşıması
ile yapılan muhasebe hata ve hileleri arasında
bir bağ yoktur.

Kesinlikle
Katılıyorum

İŞLETME YÖNETİCİSİNİN
SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ
YARGILAR

Kararsızım

Tablo 5: İşletme Yöneticilerinin Sorumlulukları İle İlgili Yargılara İlişkin Bulgular
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

19
(17,0)
41
(36,6)
20
(17,9)
62
(55,4)
39
(34,8)
2
(1,8)
6
(5,4)
16
(14,3)
0
(0,0)

83
7
2
1
(74,1) (6,3) (1,8) (0,9)
58
8
3
2
(51,8) (7,1) (2,7) (1,8)
33
26
28
5
(29,5) (23,2) (25,0) (4,5)
50
0
0
0
(44,6) (0,0) (0,0) (0,0)
71
2
0
0
63,4) (1,8) (0,0) (0,0)
31
33
43
3
(27,7) (29,5) (38,4) (2,7)
4
13
64
25
(3,6) (11,6) (57,1) (22,3)
87
4
1
4
(77,7) (3,6) (0,9) (3,6)
3
8
75
26
(2,7) (7,1) (67,0) (23,2)

2
(1,8)

6
(5,4)

6
(5,4)

82
16
(73,2) (14,3)

2,07

3
(2,7)

6
(5,4)

10
(8,9)

80
13
(71,4) (11,6)

2,16

6
(5,4)
1
(0,9)

36
38
29
(32,1) (33,9) (25,9)
18
16
67
(16,1) (14,3) (59,8)

3
(2,7)
10
(8,9)

2
(1,8)

6
(5,4)

8
(7,1)

21
75
(18,8) (67,0)

4,04
4,18
3,31
4,55
4,33
2,87
2,12
3,98
1,89

3,11
2,40
2,27
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4.6.5. Hipotezlerin Test Edilmesi ve Ulaşılan Bulgular

İşletme yöneticilerinin demografik özelliklerine göre; muhasebe hataları, hileleri ve işletme yöneticilerinin sorumlulukları ile ilgili arasında anlamlı bir farlılık olup olmadığını belirlemek için oluşturulan hipotezler, Kruskal Wallis-H testi
ile analiz edilmiştir. Tablo 6’ya göre şunlar söylenebilir: İşletme yöneticilerinin
demografik özelliklerine göre, muhasebedeki hatalara yönelik yargılara katılma
düzeyleri arasında α = 0,05 anlamlılık düzeyinde χ2cinsiyet (sd= 1) = 0,634 ve P =
0,426 > 0,05; χ2yaş (sd= 4) = 2,801 ve P = 0,592 > 0,05; χ2öğrenim (sd= 3) = 5,055 ve P
= 0,168 > 0,05; χ2görev (sd= 10) = 14,234 ve P = 0,163 > 0,05; χ2tecrübe (sd= 3) = 0,830
ve P = 0,842 > 0,05 olduğu için, istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık bulunamadığından H1 ana hipotezi kabul edilmiştir.

İşletme yöneticilerinin demografik özelliklerine göre, muhasebedeki hilelere
yönelik yargılara katılma düzeyleri arasında α = 0,05 anlamlılık düzeyinde χ2cinsiyet
(sd= 1) = 0,114 ve P = 0,736 > 0,05; χ2yaş (sd= 4) = 4,103 ve P = 0,392 > 0,05; χ2görev
(sd= 10) = 11,235 ve P = 0,340 > 0,05; χ2tecrübe (sd= 3) = 2,743 ve P = 0,433 > 0,05
olduğu için, istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Fakat χ2öğrenim
(sd= 3) = 13,854 ve P = 0,003 < 0,05 olduğu için, istatistiki açıdan “H2c: İşletme
yöneticilerinin öğrenim durumuna göre muhasebede yapılan hileler ile ilgili yargılara katılma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.” Bu nedenle
H2c alt hipotezi kabul edilmiştir. Dolayısıyla işletme yöneticilerinin gruplandıkları öğrenim durumları arasındaki anlamlı farklılığın kaynağını ve hangi öğrenim
durumları arasında anlamlı bir farklılık gösterdiğini tespit edebilmek için, Mann
Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre 1. grup ile 3. grup işletme yöneticilerinin,
muhasebede yapılan hileler ile ilgili yargılara katılma düzeyleri arasında α= 0,05
anlamlılık düzeyinde U= 551,000 ve P= 0,001 < 0,05 olduğu için istatistikî açıdan
anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur.

İşletme yöneticilerinin demografik özelliklerine göre, işletme yöneticilerinin
sorumluluğu ile ilgili yargılara yönelik katılma düzeyleri arasında α = 0,05 anlamlılık düzeyinde χ2cinsiyet (sd= 1) = 0,004 ve P = 0,952 > 0,05; χ2yaş (sd= 4) = 8,665 ve P =
0,070 > 0,05; χ2öğrenim (sd= 3) = 5,108 ve P = 0,164 > 0,05; χ2görev (sd= 10) = 11,990 ve
P = 0,286 > 0,05; χ2tecrübe (sd= 3) = 1,874 ve P = 0,599 > 0,05 olduğu için, istatistikî
açıdan anlamlı bir farklılık bulunamadığından H3 ana hipotezi kabul edilmiştir.
Demografik
Özellikler
Cinsiyet
Yaş
Öğrenim
Görev
Tecrübe

Demografik
Özellikler
Cinsiyet
Yaş

Tablo 6: Hipotezlerin Test Edilmesi

Muhasebede Yapılan Hatalar İle İşletme Yöneticilerinin Sorumluluğu
İlgili Yargılar
İle İlgili Yargılar
2
2
sd
P > 0,05 Sonuç
Χ
sd P > 0,05 Sonuç
Χ
0,634
1
0,426
RED
0,004
1
0,952
RED
2,801
4
0,592
RED
8,665
4
0,070
RED
5,055
3
0,168
RED
5,108
3
0,164
RED
14,234 10
0,163
RED
11,990
10
0,286
RED
0,830
3
0,842
RED
1,874
3
0,599
RED
Muhasebede Yapılan Hileler
2
sd
P > 0,05
Sonuç
χ
0,114
1
0,736
RED
4,103
4
0,392
RED

Görev
Tecrübe
Öğrenim
Öğrenim
Durumu
Lise
Lisans
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11,235
2,743

13,854

10
3

Grup Düzeyi

Sıra Toplamı

1. grup
3. grup

1217,00
2788,00

5. SONUÇ ve ÖNERİLER

3

747

0,340
0,433
0,003* < 0,05

RED
RED
KABUL

U

Sonuç

P < 0,05
551,000

0,001

Teknolojinin her geçen gün gelişme kaydetmesi ve bilgiye erişimin kolaylaşması, bir ülkenin ekonomik yapısının değişmesine ve işletme faaliyetlerinin bu
durumdan etkilenerek daha da karmaşıklaşmasına neden olmuştur. Dolayısıyla
muhasebede yapılan hata ve hilelerin tespit edilip önlenebilmesi, öncelikle işletme yöneticilerinin sorumluluğunda olup bu durum kritik bir önem arz etmektedir.
Muhasebede yapılan hata ve hilelere, hata ve hilelerin önlenmesinde işletme yöneticilerinin sorumluluklarını belirlemeye yönelik yargılara araştırmaya katılanların
verdikleri cevapların sonuçları, teoride bahsedilenleri desteklediği anlaşılmaktadır. Hipotezlerin Kruskal Wallis-H testi ile analiz edilmesi sonucunda; işletme yöneticilerinin demografik özelliklerine göre, muhasebedeki hatalar, muhasebede
yapılan hata ve hilelerinin önlenmesi hususunda işletme yöneticilerinin sorumluluklarına yönelik yargılara katılma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla işletme yöneticilerinin cinsiyeti, yaşı, öğrenim
düzeyi, görevi ve tecrübe süresi ne olursa olsun bu tür yargılara katılma düzeylerini değiştirmeyip herhangi bir farklılığa yol açmadığı sonucuna ulaşılabilir. Ayrıca
işletme yöneticilerinin demografik özellikleri içinden sadece, öğrenim durumlarına göre muhasebede yapılan hileler ile ilgili yargılara katılma düzeyleri arasında
anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu anlamlı farklılığın kaynağını
ve hangi öğrenim durumları arasında oluştuğunu tespit etmek için Mann Whitney
U testi yapılmıştır. Sonuca göre; lisans öğrenimine sahip işletme yöneticilerinin
muhasebedeki hileler ile ilgili yargılara katılma düzeyleri, lise öğrenimine sahip
işletme yöneticilerine göre daha yüksek olması, farklılığın sebebini oluşturmuştur.
Bu çalışmanın teorik kısmında yapılan açıklamalar ile araştırma kısmında
elde edilen sonuçlara göre aşağıdaki önerilere yer verilebilir:
•
•
•
•

İşletme varlıklarının korunması ve faaliyetlerinin devamlılığı için etkin
bir iç kontrol sistemi oluşturulup, bu sistemin devamlılığı sağlanmalıdır.
Çünkü bu sistemin hem işletme çalışanlarına hem de yönetimin faaliyetlerine katma değer oluşturacağı düşünülmektedir.
Muhasebe faaliyetlerinin takibi ve denetimi, disiplinli bir şekilde –haber
verilmeden- aralıklarla yapılmalıdır. Denetçi kontrollerini yaparken, işletme yöneticisi her türlü kolaylığı sağlamalıdır.
Çalışanların yeterli mevzuat bilgisiyle muhasebe işlemlerini çok dikkatli
yapmaları ve diğer görevlerini hassasiyetle yerine getirmeleri için yönetici tarafından uyarılmalıdır.
Mesleki değerleri önemseyen, ahlaklı ve dürüst kişilerin istihdam edilmesinde titizlik göstermelidir. Bu hassasiyeti de iyi işleyen bir insan kaynakları yönetimi sayesinde sağlanmalıdır.
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İşletme yöneticileri işletme politikasına uygun etik kurallar oluşturmalı,
bu kurallara nasıl uyulması gerektiğini çalışanlarına göstererek örnek olmalı ve onlara hissettirmeden davranışlarını gözlemlemelidir.
Caydırıcı tedbirler alınmalı; her koşulda yetkili yöneticilere ulaşabilecek
doğrudan uyarı telefon hatları ve elektronik iletişim kanalı oluşturulup,
bu yöntem gizlice faaliyete geçirilmelidir.
Bilgisayarlara ve kurulu muhasebe paket programlarına güvenlik duvarı
oluşturmalı ve çözülmesi çok zor olan şifre uygulaması getirilmelidir.
Çalışanlar kasıtlı eylemlerde bulunduğunda disiplin cezası alacağı, işten
çıkarılacağı, yakınları tarafından dışlanacağı korkusunun cezalandırma
politikaları oluşturularak sağlanmalıdır.
Yönetim-organizasyon, muhasebe hata ve hileleri ile mücadele konularında, işletme yöneticilerine Sinop yerel yönetimin desteği ile yönetim
alanında Sinop yönetim danışmanlık firması, Sinop SMMMO, Sinop TSO
ve Sinop Üniversitesi işbirliğince eğitim, seminer, konferans ve sempozyumlar aralıklarla verilmeli ve bu plânlı eğitim etkinlikleri işletme çalışanlarına da yapılmalıdır.
MEB’e bağlı MTAL’in muhasebe ve finansman alanı çerçeve öğretim programı, MTEM tarafından yeniden güncellenip muhasebe meslek derslerine ek olarak, ‘muhasebede hata ve hileler’ adında yeni bir zorunlu ders
konulmalı ve alan öğretmenleri tarafından ilgili bölüm öğrencilerine, bu
dersin eğitimi verilerek temel bilgi ve beceriler kazandırılmalıdır. Çünkü;
muhasebe alanına, nitelikli ara eleman yetiştiren muhasebe eğitim sistemine, yeni bir bakış açısı getireceği düşünülmektedir.
Üniversitelerin ilgili öğretim programlarına ‘muhasebede hata ve hilelerin önlenmesi’ adında zorunlu dersler konulup, müfredat değişikliğine
gidilmelidir. Öğrencilere bu tür dersler uzman akademisyenler tarafından verilerek, hayat boyu öğrenme ilkeleri kapsamında öğrencilere meslek edinimi öncesinde ulusal ve uluslararası alanda yeterlilik sağlanması
hedeflenerek bunun alt yapısı oluşturulmalı ve bu bilince sahip mezunlar
çalışma hayatına kazandırılmalıdır.

Bu çalışmada ulaşılan bulgular, bulgular neticesinde yapılan öneriler, Sinop
ilinin Gerze ilçesinde faaliyetlerine devam eden işletme yöneticilerine yönelik
yapılan anket çalışmasından elde edilen verilerle sınırlı tutulmuştur. Dolayısıyla
ulaşılan sonuçların aslında genelleştirilemeyeceği, araştırmanın kısıtı olması nedeniyle düşünülmeli ve bu yönüyle ele alınması öngörülmektedir.
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KURUMSAL KÜLTÜRÜN OLUŞUMU VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE HİZMETKÂR
LİDERLİĞİN ROLÜ1
Ali YILDIRIM

GİRİŞ
Liderlik ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında son yıllarda klasik liderlik
yaklaşımlardan modern liderlik yaklaşımlarına doğru artan bir eğilim görülmektedir. Klasik, otoriter, baskıcı ve “ben bilirim” anlayışı ile hareket eden liderlik
tarzı, sosyal düzeni devam ettirmek ve kurumsal başarıyı sağlamak açısından
olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Çünkü bu tarz liderlerin, takipçilerinin kalbine,
ruhuna, zihnine hitap edemediği, karar alma ve yönetime katılma konusunda takipçilerine danışmadığı, takipçilerinin amaçlarına değer vermediği görülmektedir. Tüm bu gerekçeler, yeni liderlik yaklaşımlarının ortaya çıkmasında önemli
bir etken olmuştur. Bu yeni liderlik yaklaşımlarından biri de hizmetkâr liderliktir.
1970’li yıllarda Robert Greenleaf tarafından ortaya atılan ve araştırmacılarca geliştirilen hizmetkâr liderlik kavramı, kendisini hizmete adayan lider olarak
tanımlanmıştır. Hizmetkâr lider, kendisini kurumun ve çalışanların amaçlarının
gerçekleşmesine adadığından kurumsal motivasyonun sağlanmasında önemli
bir rol üstlenmektedir ve bununla birlikte çalışanların çabalarını, düşünce ve
önerilerini, onların faydasına sunulmak üzere organize etmektedir.

Kurumsal başarıyı yakalamada kurumsal kültürün oluşumu ve sürdürülebilirliği üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Kurumsal kültürün, söz
konusu kuruma yayıldıktan sonra değiştirilebilmesi oldukça güçtür. Dolayısıyla
oluşumunda kurumun çoğunluğu tarafından kabul görmeyen bir kültür, kurumun
başarılı bir faaliyet sergilemesine de engel olabilecektir. Diğer yandan kurumsal
faaliyetlerin gerçekleştirilerek amaçlara ulaşılmasında iş bölümünün yapılması
ve rollerin tanımlanması da gerekmektedir. Örneğin iş bölümünün yapılması, rollerin paylaştırılması, hangi koşulda hangi rolün yerine getirilmesi gerektiği de
belirlenmelidir. Bu belirlemeyi etkin yapabilen ve sunan kişinin kurumlarda lider
olduğu da görülmektedir. Burada çevresel değişimleri dikkate alarak söz konusu parçaları bir bütün hâline getiren, kurumu geleceğe taşıyacak vizyon sunan,
kurumda strateji ve hedefleri belirleyen ve böylece kurumda kültürün oluşumu
ve sürdürülebilmesinde en önemli katkıyı sunan unsurun lider olduğu yönünde
fikir birliği bulunmaktadır. Tüm bu düşüncelerden hareketle bu çalışma ile kurumu bir bütün olarak başarıya taşımada önemli bir etken olan kurumsal kültüre;
ayrıca kurumu başarıya götüren ve çalışanlara sadece iş yaşamında değil sosyal
hayatlarında da bir vizyon kazandıran hizmetkâr liderin etki düzeyine odaklanılarak literatüre ve özellikle kurum çalışanları ile kurumu yönlendirenlere katkı
sunacak bulgulara ulaşılması amaçlanmıştır.

1 Bu çalışma, “Kurumsal Kültürün Oluşumu ve Sürdürülebilirliğinde Hizmetkâr Liderliğin
Rolüne İlişkin Bir Araştırma” adlı doktora tezinden özetlenmiştir.
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HİZMETKÂR LİDERLİK KAVRAMI

Kurumsal çerçevede incelendiğinde, herhangi bir yapı devamlılığını sağlayabilmek için lidere gereksinim duyabilir. Örneğin bir kurum, faaliyetlerini, çevre ile ilişkilerini, vizyonunu, güven ortamında iş görebilecek bir yapıyı, plan ve
program dâhilinde oluşturmaya yeteri kadar donanımlı olmayabilir. Bunlarla
birlikte söz konusu kurum, çevreyle devamlı etkileşimde bulunmak durumunda
olduğundan değişen çevre şartlarına yeterli seviyede uyum sağlamayabilir. Kurum üyelerinin değişime tepkisi, önceden tahmin edilemeyecek çeşitli davranışlar şeklinde ortaya çıkabilir (Zel, 2006: 113). Vizyon sahibi, kurumu ve üyelerini
iyi tanıyan, belirlenen hedefler doğrultusunda hareket eden bir lider, kurumun
hangi şartlarda nasıl yönetilmesi gerektiğini bilecek ve kurumun başarıya ulaşmasında engel olabilecek etmenleri önceden tahmin ederek bu durumlara göre
kurumu yönlendirecektir.

Bir gruba hizmet etme özelliği olarak kabul gören hizmetkârlık, liderlik yaklaşımları içerisinde liderin odak noktasında bulunan bir anlayışı ifade etmektedir.
Yapılacak faaliyetlerde hizmeti merkeze almayı gerekli kılan hizmetkârlık anlayışı, bireyin herhangi bir çıkarı olmaksızın başkalarının ihtiyaçlarına kendisini
adamasını, onların giderilmeyi bekleyen ihtiyaçlarının istenilen ölçüde karşılanmasını hatta bireyin başkaları için hayat sürmesi anlamını içermektedir. Buna
göre hizmetkârlık, bireyin bencillikten sıyrılarak “ben” duygusuyla hareket etmek yerine “biz”, “sen” ya da “siz” duygularıyla hareket etmesini gerekli kılmaktadır (Fındıkçı, 2009: 378).

Merkezine hizmeti alan ve ona odaklanan hizmetkâr liderlik anlayışı her ne
kadar yeni bir liderlik türü olarak karşımıza çıksa da tarihi antik dönemlere kadar uzanmaktadır (Dinçer ve Öksüz, 2011: 8). Ancak bireyin kendisini liderlik
yaptığı gruba adaması gerektiğini savunan hizmetkâr liderlik anlayışı, modern
liderlik yaklaşımları arasında sayılmaktadır. Çünkü hizmetkâr liderlik literatürdeki yerini 1970 yılında Robert Greenleaf’ın, Herman Hesse’nin “Journey to the
East” (Doğu’ya Yolculuk) kitabından etkilenerek yazdığı “The Servant as Leader”
(Lider Olarak Hizmetkâr) eseriyle almıştır (Greenleaf, 2003: 10). Greenleaf’a
göre hizmetkâr lider şu özelliklere sahip olmaktadır (Greenleaf, 2016):
“Hizmetkâr bir lider öncelikle insanların ve onların ait oldukları toplulukların
büyümesi ve esenliği üzerine odaklanmaktadır. Geçmişte görülen liderlik anlayışları genellikle yönetimin ve buna bağlı olan gücün iktidarda ya da tepe noktada
toplanmasını ve buradan verilecek talimatlara göre yönetim sergilenmesini gerektirmekteydi. Ancak hizmetkâr liderlik farklıdır. Yani hizmetkâr lider, iktidarı ve
gücü paylaşır, başkalarının ihtiyaçlarını en öne çıkarır ve insanları olabildiğince
geliştirmek ve gerçekleştirmek için yardımda bulunur.”

Hizmetkâr liderlik yaklaşımı, kendisine hizmet edilmesini isteyen kişinin öncelikle ait olduğu gruba hizmet etmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu çerçevede bir grubun lideri, takipçilerine ve grubun amaçlarına hizmet etmeli ve takipçilerin gelişimi için onlara gerekli olan şartları sağlamalıdır (Kahveci ve Aypay,
2012: 20). Bu çerçevede Greenleaf, “benlik duygusunu aşmış, gönlünden gelerek
hizmet etmeye istekli olan kişi”yi hizmetkâr lider olarak tanımlamaktadır (Demirel vd., 2012: 71).
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Hizmetkâr liderlik, takipçilerin organizasyonun en iyi çıkarları doğrultusunda
hareket etmelerini sağlamayı ve takipçilere odaklanmayı içermektedir (Melchar
ve Bosco, 2010: 76). Etkili liderlere bakıldığında takipçilerin kalbine ulaşabilmek
için samimi bir çaba ve merhamet gereksinimi duyarlar ve bunun için gayret gösterirler. Hizmetkâr liderlik de takipçilerin desteğinin alınmasından önce onların
kazanılması gerektiğine dayanan bir liderlik anlayışıdır (Brewer, 2010: 3).

Hizmetkâr lider, insanlık onurunu onaylayan, insanların ihtiyaçlarına merhamet
ve dikkat göstererek topluluğun bağını artıran, insanları güçlendiren ve onların karakterlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir liderlik anlayışıdır (Wallace, 2007: 127).
Hizmetkâr liderliğe ilişkin yaklaşımın merkezinde takipçilerin çıkarlarını
kendi iradesinin üzerine yerleştirme bulunmaktadır (Vondey, 2010: 5).

Spears, birçok örgütte ve özellikle kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların
başkalarıyla ilişkide bulunmanın bir yolu olarak daha gelenekselleşmiş otokratik
ve hiyerarşik liderlik modellerinden hizmetkâr liderliğe doğru hızla bir değişim
yaşandığını söylemektedir. Bu çerçevede hizmetkâr lideri, karar verme sürecine
takipçilerin de katılmasını sağlayan, etik davranışlarla çevresine güven veren ve
kurumsal başarıya ulaşılmasında takipçilerin güçlenmesini sağlayarak takipçilerin taleplerinin yerine gelmesi için çaba gösteren kişi olarak tanımlamaktadır
(Spears, 2010: 26). Bu tanıma göre hizmetkâr lider, kurumun kalitesinin artmasında önemli roller üstlenmektedir.
Yapılan tanımlar ışığında hizmetkâr lider bir kurumda özellikle takipçilerinin
amaçlarına ulaşabilmeleri için gerekli çabayı gösteren ve kendi çıkarlarını geri
plana alan kişidir. Böylece hizmetkâr lider, hizmeti merkeze almakta ve hayatını
başkaları için feda ederek sürdürmektedir.

Hizmetkâr Liderliğe İhtiyaç Duyulma Nedenleri

Belirli bir kurumun faaliyetleri gerçekleştirirken hangi lidere ihtiyaç duyduğu
bulunduğu sektör yapısı, takipçileri, faaliyet türleri ve alanları, yaralanıcıları gibi
iç ve dış çevre koşullarına da bağlıdır. Hizmetkâr lidere, bir kurumun iklimini
karakterize edebileceği düşünülerek ihtiyaç duyulmaktadır (Tischler vd., 2016:
5). Bununla birlikte Harwiki, hizmetkâr liderliğin hem kurumsal kültür hem de
çalışan performansı üzerinde etkili olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca hizmet
merkezli oluşacak kültürün çalışanların performansını da etkilediğini ileri sürmektedir. Bundan dolayı kurumların güçlü bir kültüre sahip olmasında, rekabetçi
bir şekilde büyüyüp kendisini değişen dış çevreye uyarlamasında ve çalışanların
performansının artırılmasında ya da istenilen seviyeye ulaştırılmasında hizmetkâr lidere ihtiyaç olduğunu belirtmektedir (Harwiki, 2013: 56).
Hizmetkâr liderler, kendi amaçlarından ziyade takipçilerinin amaçlarına öncelik vermektedirler. Böylece takipçilerin kendilerini taklit etmeleri durumunda
kurumda hizmet etme bilinci oluşturmaktadırlar (Liden vd., 2014: 1434).

Hizmetkâr Liderlik Modeli

Hizmetkâr liderliğe ilişkin çeşitli yaklaşımlar ortaya atılmıştır. Çalışmada ise
en son yaklaşım olan ve daha öncekilere yapılan eleştiriler ışığında hazırlanana
Dierendonck’a ait model esas alınmıştır.
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Dirk Van Dierendonck hizmetkâr liderliğin modelini hizmetkâr liderliğin boyutlarından yola çıkarak oluşturmuştur. Ona göre hizmetkâr lider güçlendirme,
geride durma, hesap verebilirlik, affetme, cesaret, otantiklik, tevazu ve sorumlu yöneticilik boyutlarına sahiptir. Hizmetkâr liderliğin modelini de bu boyutları
ortaya koyan davranışlar ile açıklamaktadır (Dierendonck ve Nuijten, 2011: 251252). Hizmetkâr liderliğin daha anlaşılabilmesi için onun boyutları üzerinde duran
Dierendonck (2011: 1232), hizmetkâr liderin sekiz boyutta açıklanabileceğini ileri
sürmektedir. Bu boyutları da güçlendirme, geride durma, hesap verebilirlik, affetme, cesaret, otantiklik, tevazu ve sorumlu yöneticilik olarak sınıflandırmaktadır.

Güçlendirme boyutu Çalışanları özellikle iş gördükleri ortamda etkinleştirmeye ve motive etmeye yönelik kullanılan bir kavramdır. Kurumda her bireyin
yeteneklerinin gelişmesine ve öğrenilebilecek şeylerin hala var olduğuna vurgu
yapmaktadır (Dierendonck, 2011: 1233). Geride durma boyutu ile anlatılmak
istenen liderin başkaları için yaptıklarına bir karşılık beklememesidir (Akdöl,
2015: 33). Bu boyuta göre hizmetkâr lideri hizmetkâr kılan şey, liderin izleyenleri ile birlikte işgörmesi sonucu ortaya çıkacak başarılı sonuçlarda katkısının ön
plana çıkarılmasını istememesidir. Hesap verebilirlik boyutu, bir kişi ya da kurumun yerine getireceği işlemlerde ortaya çıkacak herhangi bir durum karşısında açıklama yapması anlamını taşımaktadır (Eryılmaz ve Biricikoğlu, 2011: 21).
Affetme boyutu ise, liderin takipçileri tarafından yapılacak hataları kabullenip
onlara hatalardan dolayı sert davranmamasını, bununla birlikte lider ile takipçiler arasında ortaya çıkabilecek gerginlikleri liderin sürdürmemesi ve unutması
olarak tanımlanmaktadır. Cesaret boyutu Liderin eylem ve işlemlerde risk alarak hareket edebilmesini ifade etmektedir (Dierendonck ve Nuijten, 2011: 252).
Otantiklik ya da özgünlük boyutu ile liderin kendisi olması, kendi yeterliliklerini
bilmesi ve başkalarına boyun eğmemesi durumu anlatılmaktadır (İlhan ve Özdemir, 2013:142). Tevazu ya da alçakgönüllülük boyutu ise bireyin kendi başarı ve
yeteneklerini uygun bir perspektifle ortaya koyabilmesini ifade etmektedir (Mittal ve Dorfman, 2012: 556). Hizmetkâr liderlik anlayışında tevazu lidere, kendisini yüceltmeyip gerektiğinde etrafındakilerce yapılacak tavsiyelere önem veren,
başarıda takipçilerinin de katkısını kabu eden ve bu sayede yönetimini başarı ile
sürdüren bir kimlik kazandırmaktadır (Patterson, 2003: 3). Tevazu sahibi hizmetkâr lider, kurumsal amaçlara ulaşmanın yanı sıra takipçilerinin gelişimi için
de onların katkısını kabul etmektedir (Mittal ve Dorfman, 2012: 557). Sorumlu
yöneticilik boyutu ile liderden, takipçilerine rol model olarak yapılan eylem ve
işlemlerin toplumsal sorumluluk yönüne vurgu yapması (Akdöl, 2015: 32) ve
başkaları için hizmet etme eğiliminde bulunması beklenmektedir.

KURUMSAL KÜLTÜR KAVRAMI

1980’lerden sonra konuyla ilgili faklı çalışmaların yapılması ve konunun farklı alanlarca ele alınması, kurumsal kültürün farklı tanımlarının yapılmasında da
etkili olmuştur. Bu çerçevede kurumsal kültürün bazı tanımları şunlardır:

•
Kurumsal kültür, bir grup insanın adaptasyon ve bütünleşme problemlerini gidermek için keşfettikleri, düşündükleri ve hissettiklerinin toplamıdır (Schein, 1994: 3).
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•
Kurumsal kültür, moralite ve değerler olarak adlandırılan, bireyleri bir
bütün haline getirmeye yarayan ve onlara nasıl davranacakları konusunda yol
gösteren olgudur (Dahler, 1994: 3).
•
Kurumsal kültür, kurumdan faydalanıcıların yapısı ile tüm çalışanlar tarafından paylaşılan ve yeni katılanların da işe kabul edilmek için öğrenmeleri ve
paylaşmaları beklenen yöntemlerdir (Brown, 1998: 7).
•
Kurumsal kültür, kurumun amaçlarına göre davranılması noktasında
çalışanlara yardımcı olan ve biçimsel olarak kabul edilmiş kurallar bütünüdür
(Desphande ve Webster, 1989: 4).

•
Kurumsal kültür, kurumu diğer kurumlardan ayıran özellikler ve kurumun üyeleri tarafından sergilenen davranışlar sistemi olarak tanımlanmaktadır
(Dwivedi, 1995: 9). Kısacası kurumsal kültür, kurum içerisinde çalışanların davranışlarını şekillendiren inançlar bütünüdür.

Kurumsal Kültürün Oluşumu

Schein, kurumsal kültür ile ilgili bir çalışmasında kurumsal kültürün oluşumunu üç bölüme ayırarak açıklamaktadır. Birinci kısımda duyu organlarımızla hissedebileceğimiz gözlemlenebilir nesnelerin olduğunu, ikinci kısımda da
normların ve değerlerin yer aldığını söylemektedir. Bu bölümün, kurumun genel
amaç ve hedeflerini yansıtarak kurumun felsefesini ortaya koyan alan olduğunu
belirtmektedir. Son bölümde ise kurumsal kültürün en soyut ve gözlenmesi zor
olan fakat kurumun kültürel anlamda özünü yansıtan varsayımların yer aldığını
dile getirmektedir (Schein, 1990: 111-112).
Robbins, kurumsal kültürün oluşumunda kurucunun önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak kurumsal kültürün, kurucunun temel varsayım ve kuruma
dair çeşitli hükümleri ile işe beraber başladığı bireylerin daha sonra kendi tecrübelerinden ne öğrendiğinin etkileşiminden oluştuğunu ifade etmektedir (Robbins,
1990: 444). Buna göre bir kurumsal kültür, kurucu ekseninde şekillenmektedir.

Kurumsal Kültür Modeli

Her kurumun, ilişki içerisinde bulunduğu ve topluma kendisini yansıtan kurumsal kültürü bulunmaktadır. Çalışmada ise birçok çalışmaya konu olmuş Quinn ve Cameron’a ait model esas alınmıştır.

Kurumsal kültür tipolojilerinden bir diğeri de Quinn ve Cameron tarafından
literatüre kazandırılan ve Rekabet Eden Değerler Modeli olarak adlandırılan kurumsal kültür modelidir. Quinn ve Cameron, geliştirdikleri bu modelde kurumsal
kültürün örgütsel etkinlik üzerindeki etkisinin ölçülmesini amaçlamışlar ve “Örgüt
Kültürünü Değerlendirme Envanteri” ölçeğini kullanmışlardır (Quinn ve Rohrbaugh, 1983: 363-368). Quinn ve Cameron’ın değerler modelinde dikey ve yatay olmak
üzere iki eksen bulunmaktadır. Birinci eksen, esneklik ve takdir hakkına karşı kararlılık ve kontrolden oluşmaktadır. Esneklik, farklılaşmaya ve değişime öncü olmaktadır. Kararlılık ve kontrol ise merkezileşmeye neden olmaktadır. İkinci eksen,
dışa odaklanma ve farklılaşmaya karşı içe odaklanma ve bütünleşmeden oluşmaktadır. İçe odaklanma, kurumun sosyal ve teknik faaliyetlerine vurgu yapmaktadır.
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Buna karşın dışa odaklanma kurumun çevresinden gelebilecek fırsat ve tehditlere vurgu yapmaktadır (Lund, 2003: 21). Quinn ve Cameron, bu eksenleri göz
önünde bulundurarak kurumsal kültürü klan, adhokrasi, hiyerarşi ve pazar olmak üzere dört ayrı şekilde sınıflandırmışlardır (Cameron ve Quinn, 2006: 35).

Klan kültürü, üyelerin birbirine bağlılığına, kararlara katılıma, takım çalışmasına ve birlikte hareket edilmesine vurgu yapmaktadır (Bakoğlu, 2016: 68).
Adhokrasi kültürü ise dinamik, girişimci ve yenilikçi bir çalışma ortamının bulunduğu kültür tipini yansıtmaktadır. Adhokrasi kültürüne sahip kurumlarda başarı, hızlı değişime ve yeni gelişen şartlara ayak uydurabilme yeteneğine bağlıdır
(Cameron ve Freeman, 1991: 29). Standartlaştırılmış kurallar ve prosedürler ile
sıkı kontrol ve iyi tanımlanmış sorumluluklar yönünden Weber’in bürokrasi anlayışına benzetilen hiyerarşi kültüründe emir komuta zinciri ile işleyen bir sistem
söz konusudur (Yu ve Wu, 2009: 38). Kurum belirli politikalar ve esaslar doğrultusunda kontrol altında işleyen bir mekanizmaya sahiptir. Hiyerarşi kültüründe
formalite, resmiyet ve koşulsuz itaat önemli değerleridir (Cameron ve Quinn,
2006: 34). Pazar kültürü de kurumun yararlanıcılar ve dış çevredeki belirleyici
unsurlara odaklandığı kültür tipidir (Uzkurt ve Şen, 2012: 30). Temel yönelimin
rekabet ve amaca ulaşmanın olduğu pazar kültüründe faaliyetler kurumun bulunduğu çevrece yönlendirilmektedir. Kurumun başarısı değerlendirilirken çevresel dinamiklerin verimliliği ön planda tutulmaktadır (Eren, 2015: 148). Pazar
kültürü, rekabete önem veren, sert yönetici, yarışmacı ve üretici lideri öngören,
pazardaki kârlılığa önem veren, verimliliğin müşteri odaklı olmaya bağlı olduğu,
başarılı bir yönetim için müşteri tercihlerini ölçmenin ve katılımının önemsendiği bir yapıya sahiptir.

METODOLOJİ

Bu çalışmada Ardahan Üniversitesi’nde bulunan akademik ve idari personel
olarak iş gören toplam 466 kişi çalışma evrenini oluşturmaktadır2. Bu sayının
296’sı akademik personel, 170’i ise idari personel olarak faaliyet göstermektedir. Anket formları tüm iş görenlere ulaştırılmaya çalışılmış ancak toplamda 301
anketin dönüşü gerçekleşmiştir. Formlar incelenerek eksik olanlar araştırmanın
gerçekliğini bozacağı düşünülerek çıkarılmış ve toplam 277 anket formu değerlendirmeye alınmıştır.

Çalışmada literatüre Dirk Van Dierendonck ve Inge Nuijten tarafından kazandırılan (Dierendonck ve Nuijten, 2011), Hollanda ve İngiltere’de ölçümler yapılarak iç tutarlılığı, güvenilirliği ve geçerliliği test edilen, Emin Cihan Duyan ve Van
Dirk Van Dierendonck tarafından Türkçe’ ye uyarlanan (Duyan ve Dierendonck,
2014) ve Akdöl’ün de (2015), hizmetkâr liderliğin iş tatmini üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik yaptığı çalışmasında ölçeğin güvenilir olduğunu vurguladığı
Hizmetkâr Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Kurumsal kültür ölçeği ise Cameron ve
Quinn’in (2006) “Diagnosing and Changing Organizational Culture” çalışmasından esinlenerek oluşturulan ve Yıldırım (2015) tarafından gerçekleştirilen “Örgüt Kültürünün Yeniliğe Etkisinde Personel Güçlendirmenin Biçimlendirici Rolü”
adlı çalışmadan esas alınmıştır.

2

Bu sayı 2016 yılı Aralık ayı için Ardahan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’ndan
alınmıştır.

Araştırmanın Hipotezleri
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Yapılan araştırma kapsamında ilgili literatür dikkate alınarak aşağıdaki hipotezler belirlenmiştir.
H1.Çalışanların hizmetkâr liderlik davranışı algılamaları kurumsal kültürü
pozitif yönde etkiler.
H2a.Hizmetkâr liderliğin güçlendirme boyutu, kurumsal kültürün klan-adhokrasi boyutunu pozitif yönde etkiler.
H2b.Hizmetkâr liderliğin güçlendirme boyutu, kurumsal kültürün hiyerarşi-pazar boyutunu pozitif yönde etkiler.
H3a Hizmetkâr liderliğin hesap verebilirlik boyutu, kurumsal kültürün klan-adhokrasi boyutunu pozitif yönde etkiler.
H3b.Hizmetkâr liderliğin hesap verebilirlik boyutu, kurumsal kültürün hiyerarşi-pazar boyutunu pozitif yönde etkiler.
H4a.Hizmetkâr liderliğin affetme boyutu, kurumsal kültürün klan-adhokrasi
boyutunu pozitif yönde etkiler.
H4b.Hizmetkâr liderliğin affetme boyutu, kurumsal kültürün hiyerarşi-pazar
boyutunu pozitif yönde etkiler.
H5a.Hizmetkâr liderliğin cesaret-otantiklik boyutu, kurumsal kültürün klan-adhokrasi boyutunu pozitif yönde etkiler.
H5b.Hizmetkâr liderliğin cesaret-otantiklik boyutu, kurumsal kültürün hiyerarşi-pazar boyutunu pozitif yönde etkiler.
H6a. Hizmetkâr liderliğin tevazu-sorumlu yöneticilik boyutu, kurumsal kültürün klan-adhokrasi boyutunu pozitif yönde etkiler.
H6b. Hizmetkâr liderliğin tevazu-sorumlu yöneticilik boyutu, kurumsal kültürün hiyerarşi-pazar boyutunu pozitif yönde etkiler.

Güvenilirlik Analizi

Kurumsal kültür ve hizmetkâr liderlik ölçeklerinin ayrı ayrı güvenilirlik analizleri yapılmış ve kurumsal kültürün güvenilirliği 0,89, hizmetkâr liderliğin güvenilirliği ise 0,95 olarak bulunmuştur. Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin 0,70 Cronbach α düzeyinin üzerinde olması, güvenilirliklerinin kabul edilebilir düzeyde olduklarını göstermektedir.

Veri Toplama Araçlarının Faktör Analizi

Şekil 1’e bakıldığında hangi boyutların kurumsal kültürü ve hangi soruların
ilişkili olduğu boyutları ne derecede açıkladığı görülmektedir. Buna göre kurumsal kültür değişkenini Hiyerarşi-Pazar boyutu 1,03 düzeyinde, Klan-Adhokrasi
boyutu ise ,78 düzeyinde açıklamaktadırlar.
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Adh: Adhokrasi, Hiy: Hiyerarşi
Şekil 1 Kurumsal kültür faktörlerine ait yol analizi

Tablo 1’e bakıldığında kurumsal kültür ölçeğinin iki boyutlu yapısının doğrulanması amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi ile uyum istatistikleri analiz
edilen boyut yapısının gerçek verilerle iyi uyum ya da kabul edilebilir uyum olduğunu göstermektedir.
UYUM
ÖLÇÜSÜ
x2/sd
RMSEA
CFI

Tablo 1 Kurumsal kültür ölçeği doğrulayıcı faktör analizi sonuçları
İYİ UYUM

0<X2/Sd<2

0,00<RMSEA<0,05 0,05<RMSEA<0,08

0,078

Kabul Edilebilir Uyum

0,95<GFI<1,00

0,921

Kabul Edilebilir Uyum

0,95<CFI<1,00

TLI (NNFI) 0,95<TLI<1,00
GFI

AGFI

KABUL
DEĞERİ UYUM DURUMU
EDİLEBİLİR UYUM
2<X2/Sd<5
2,778
Kabul Edilebilir Uyum

0,90<AGFI<0,95

0,90<CFI<0,95

0,90<TLI<0,95

0,90<GFI<0,95

0,85<AGFI<0,90

0,942

0,925

0,879

Kabul Edilebilir Uyum

Kabul Edilebilir Uyum

Kabul Edilebilir Uyum

X2: Ki-kare İstatistiği, df: Serbestlik derecesi, RMSEA: Kök ortalama kare yaklaşım hatası,
CFI: Karşılaştırmalı uyum indeksi, NNFI: Normlaştırılmamış uyum indeksi, GFI: İyi uyum
indeksi, AGFI: Düzeltilmiş uyum iyiliği indeksi.

Şekil 2’ye bakıldığında hangi boyutların hizmetkâr liderliği ve hangi soruların
ilişkili olduğu boyutları ne derecede açıkladığı görülmektedir. Buna göre hizmet-
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kâr liderliği güçlendirme boyutu ,90, hesap verebilirlik boyutu ,51, affetme boyutu
-,69, cesaret ve otantiklik boyutu ,71, tevazu ve sorumlu yöneticilik boyutu da ,91
düzeyinde açıklamaktadırlar. Affetme boyutunun eksi yönlü olması ise olumsuzluk
ifade eden soruların SPSS ortamına ters şekilde girilmesinden kaynaklanmaktadır.

Güç: Güçlendirme, Hesap: Hesap Verebilirlik, Aff: Affetme, Ces: Cesaret, Otan:
Otantiklik, CESOTANT: Cesaret-Otantiklik, Teva: Tevazu, Sor: Sorumlu Yöneticilik,
TEVASORU: Tevazu-Sorumlu Yöneticilik
Şekil 2 Hizmetkâr liderlik faktörlerine ait yol analizi

Tablo 2’ye bakıldığında hizmetkâr liderlik ölçeğinin beş boyutlu yapısının
doğrulanması amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi ile uyum istatistikleri analiz edilen boyut yapısının gerçek verilerle iyi uyum ya da kabul edilebilir
uyum olduğunu göstermektedir.
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Tablo 2 Hizmetkâr liderlik ölçeği doğrulayıcı faktör analizi sonuçları

UYUM
ÖLÇÜSÜ
x2/sd
RMSEA
CFI

TLI (NNFI)
GFI

AGFI

İYİ UYUM

0<X /Sd<2
2

0,00<RMSEA<0,05
0,95<CFI<1,00

0,95<TLI<1,00

0,95<GFI<1,00

0,90<AGFI<0,95

KABUL EDİLEBİLİR
DEĞERİ
UYUM
2
2<X /Sd<5
2,563
0,05<RMSEA<0,08

0,075

0,90<TLI<0,95

0,913

0,90<CFI<0,95

0,90<GFI<0,95

0,85<AGFI<0,90

0,923
0,936

0,899

UYUM DURUMU

Kabul Edilebilir Uyum

Kabul Edilebilir Uyum
Kabul Edilebilir Uyum
Kabul Edilebilir Uyum
Kabul Edilebilir Uyum

Kabul Edilebilir Uyum

X2: Ki-kare İstatistiği, df: Serbestlik derecesi, RMSEA: Kök ortalama kare yaklaşım hatası,
CFI: Karşılaştırmalı uyum indeksi, NNFI: Normlaştırılmamış uyum indeksi, GFI: İyi uyum
indeksi, AGFI: Düzeltilmiş uyum iyiliği indeksi.

Model Testleri

Çalışmanın bu bölümünde kurulan hipotezlerin test edilmesi ve araştırma modelinin geçerliliğinin ortaya konulması amacıyla AMOS 20 adlı istatistik programı
ve bir istatistik tekniği olan yapısal eşitlik modeli kullanılarak yapılan analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Öncelikle modelin uyum indekslerinin yapısal modelleri
incelemek için yeterli olup olmadığına bakılmış ve incelemek için uyumlu olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre ilk olarak bağımsız değişkenin (hizmetkâr liderlik) bağımlı değişkeni (kurumsal kültür) etkileyip etkilemediğine bakılmıştır.

Şekil 3 Araştırma model 1 testi
AF: Affetme, HES: Hesap Verebilirlik, CESOTAN: Cesaret-Otantiklik, GÜÇ: Güçlendirme,
TEVSOR: Tevazu-Sorumlu Yöneticilik, HİYPAZ: Hiyerarşi-Pazar, KLANADH: Klan-Adhokrasi

Kurulan modelde beta ve anlamlılık değerlerine bakılarak hizmetkâr liderlik
değişkeninin kurumsal kültür değişkeni üzerinde etkisinin olup olmadığı yorumu yapılmıştır.
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Tablo 3 Hizmetkâr liderliğin kurumsal kültürü etkileme durumu
β

Hizmetkâr Liderlik

Kurumsal Kültür
**

p<0.01 düzeyinde anlamlı

P

0,767

0.000**

Modeli test etmeye yönelik yapılan analiz sonucunda Tablo 3’de yer alan
değerlere ulaşılmıştır. Buna göre hizmetkâr liderliğin kurumsal kültürü pozitif
yönde anlamlı ve ,767 katsayı derecesi ile etkilediği görülmektedir. Hizmetkâr
liderin kurumsal kültürün oluşumu ve sürdürülebilirliğinde pozitif yönde etkilediğine ilişkin kurulan H1 hipotezi kabul edilmiştir.
İkinci olarak hizmetkâr liderliğe ait boyutların kurumsal kültüre ait boyutları
etkileyip etkilemediğine etki varsa ne derecede olduğuna bakılmıştır. Öncelikle modelin uyum indekslerinin yapısal modelleri incelemek için yeterli olup olmadığına bakılmış ve incelemek için uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Şekil
4’de bakılığında boyutların etkilenme durumu görülmektedir.

AF: Affetme, HES: Hesap Verebilirlik, CESOTAN: Cesaret-Otantiklik, GÜÇ: Güçlendirme,
TEVSOR: Tevazu-Sorumlu Yöneticilik, HİYPAZ: Hiyerarşi-Pazar, KLANADH: Klan-Adhokrasi
Şekil 4 Araştırma model 2 testi

Modelde yer alan hizmetkâr liderlik boyutlarının kurumsal kültürün klan-adhokrasi boyutunu etkileyip etkilememe durumları ve etki varsa düzeyinin ne derece olduğuna ilişkin beta değerleri ve anlamlılık düzeylerine Tablo 4’de yer verilmiştir.
Tablo 4 Klan-Adhokrasi kültürünün etkilenme durumu

β
Affetme
Klan-Adhokrasi
-0,022
Hesap Verebilirlik
Klan-Adhokrasi
0,030
Cesaret-Otantiklik
Klan-Adhokrasi
0,016
Güçlendirme
Klan-Adhokrasi
0,441
Tevazu-Sorumlu Yöneticilik
Klan-Adhokrasi
0,197
**p<0.01 düzeyinde anlamlı, *p<0.05 düzeyinde anlamlı

P
0,724
0,551
0,792
0,000**
0,013*
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Tablo 4’de klan-adhokrasi kültürüne sahip bir kurumda hizmetkâr liderin affetme davranışında bulunması kurumun sahip olduğu kültürü etkilememektedir.
Aynı durum hizmetkâr liderliğin hesap verebilirlik ve cesaret-otantiklik boyutlarında da geçerlidir. Dolayısıyla H3a, H4a ve H5a hipotezleri reddedilmiştir. Ancak
hizmetkâr liderliğin güçlendirme boyutu, kurumsal kültürün klan-adhokrasi boyutunu 0,441 katsayı derecesi ile pozitif yönde ve hizmetkâr liderliğin tevazu-sorumlu yöneticilik boyutu, kurumsal kültürün klan-adhokrasi boyutunu 0,197
katsayı derecesi ile 0,013 düzeyinde pozitif yönde etkilemektedir. Bu çerçevede
H2a ve H6a numaralı hipotezler kabul edilmiştir.
Tablo 5 Hiyerarşi-Pazar kültürünün etkilenme durumu

Affetme
Hesap Verebilirlik
Cesaret-Otantiklik
Güçlendirme
Tevazu-Sorumlu Yöneticilik

Hiyerarşi-Pazar
Hiyerarşi-Pazar
Hiyerarşi-Pazar
Hiyerarşi-Pazar
Hiyerarşi-Pazar

β
-0,236
0,177
-0,142
0,366
0,356

P
0,000**
0,000**
0,021*
0,000**
0,000**

**p<0.01 düzeyinde anlamlı, *p<0.05 düzeyinde anlamlı

Tablo 5’de görüldüğü üzere hizmetkâr liderliğin affetme boyutu kurumsal
kültürün hiyerarşi-pazar boyutunu -0,236 katsayı derecesinde negatif yönde ve
cesaret-otantiklik boyutu hiyerarşi-pazar boyutunu -0,142 katsayı derecesinde
negatif yönde etkilemektedir. Dolayısıyla H4b ve H5b hipotezleri reddedilmiştir.
Ancak hesap verebilirlik boyutu hiyerarşi-pazar boyutunu 0,177 katsayı derecesinde pozitif yönde, güçlendirme boyutu hiyerarşi-pazar boyutunu 0,366 katsayı
derecesinde pozitif yönde ve tevazu-sorumlu yöneticilik boyutu hiyerarşi-pazar
boyutunu 0,356 katsayı derecesinde pozitif yönde etkilemektedir. Böylece kurulan hipotezlerden H2b, H3b ve H6b numaralı hipotezler kabul edilmiştir.

SONUÇ

Dünyada yönetsel anlamda değişen ve gelişen anlayışlar kurumların da kendisini yenilemesini gerekli kılmaktadır. Söz konusu gereklilik sonucu ortaya çıkan
anlayışlardan biri de hizmetkâr liderlik anlayışı olmuştur. Önderlik ettiği kurumu
yönlendiren, ona değer katan ve takipçilerine model olan bir liderin söz konusu
kurumun kültürünü etkilemesi hatta yönlendirmesi kaçınılmaz olmaktadır. Hizmetkâr liderin özellikle yeni oluşan bir kurumun kültürünü etkilemesi o kuruma
fedakârlık, tevazu, sorumluluk, hesap verebilirlik gibi kavramları kazandırması
anlamına gelmektedir. Diğer taraftan bir kurumun kültürünün söz konusu kurumun hizmeti nasıl sunacağı, vatandaşlara olan yaklaşımı ve çevresince nasıl
tanınacağı açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte kurumun
kültürünün nelerden nasıl etkilendiği de önemlidir. Kültürün oluşması ya da sürdürülmesinde liderin sergileyeceği davranışlar kültürü etkileyerek yönlendirebilmektedir. Buna bağlı olarak yapılan çalışmada hizmetkâr liderliğin kurumsal
kültür üzerinde önemli derecede etkili olduğu görülmektedir.
Çalışmada hizmetkâr liderlik boyutlarının kurumsal kültür boyutlarını etkileme düzeylerine bakıldığında en yüksek etki güçlendirme ile klan-adhokrasi
boyutu arasında olduğu görülmektedir. Yani önderler tarafından çalışanlara işi
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iyi yapabilmeleri için gerekli bilgilerin verilmesi, yeteneklerini kullanabilmeleri
için cesaretlendirilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri için destek verilmesi, bir
sorunun çözümünde ne yapılması gerektiğini söylemek yerine çözümü bulmasında yardımcı olunması; değişimi, atikliği, yenilikçi olmayı, üyelerin birbirine
bağlılığını, kararlara katılımlarını, takım çalışması hâlinde faaliyet yapabilmelerini ve birlikte hareket edebilmelerini pozitif yönde etkilemektedir. Buradan
hareketle Ardahan Üniversitesi, çalışanlarının güçlenmesine katkıda bulunduğu
sürece kendisini dinamik ve girişimci bulacaktır. Dolayısıla Ardahan Üniversitesi, çalışanlarının gelişimine ve güçlenmesine önemli ölçüde değer vermesi ve bu
alamda çalışanlarını desteklemesi, kurumsal kültürün başarı eksenli sürdürülmesinde önemli olduğu düşünülmektedir.
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‘BİR RÜYA İÇİN AĞIT’ FİLMİ ÜZERİNDEN
TOPLUMSAL KAYBOLUŞ OLARAK
BAĞIMLILIĞIN SOSYOLOJİK TAHLİLİ
Ali Ulvi ÖZBEY

Giriş
Toplumların sağlıklı ve sağlam bir yapıya sahip olup olmadıkları, siyasi, sosyal, ekonomik, sağlık ve eğitim gibi alanlardaki refah standartlarının yüksekliği
veya düşüklüğü ile anlaşılabilir. Eğitim düzeyinin düşüklüğü, ekonomik imkansızlıklar, ahlaki çözülmeler, sağlık sorunları, sarhoş edici ve uyuşturucu madde
kullanımı gibi hususlar, bireysel ve toplumsal hayatı tehdit eden faktörlerdir. Ahlaki çöküş ve gençlik ile ilgili problemler, bütün dünya ülkelerinde az ya da çok
bulunmaktadır. Söz konusu problemler arasında özellikle genç nesli ilgilendiren
madde kullanım ve bağımlılığı ile ilgili gelişmeler dikkat çekmektedir (Başkurt,
2003). Madde bağımlıları yanlış bir şey yaptıklarında kendilerini huzursuz hissederler. Bu yanlışın devamında doğru bir şeyler hissetmeye başlarlarsa son aşamada eğer şanslılarsa tedavi olup kurtulabiliyor, değillerse umutsuz bir şekilde
hayatlarını yitiriyorlar. Darren Aronofsky’nin filmi “Bir Rüya İçin Ağıt” (2000) ile
ilgili izleyiciyi büyülendiren durum, bağımlılarının ruhsal durumlarını ne kadar
iyi betimlediğidir. Kullandıklarında, her şeyin doğru olduğu bir dünyaya bir pencere açılır ve sonra kapanır ve hayat kendini tekrar açmak için bağımlıları para
ve uyuşturucu arayışına iter (Ebert, 2000).

Analizi yapılan filmimizin ana teması uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığının getirdiği yıkım. Açılış sahnesi annenin takıntılı olduğu TV programının birkaç saniyelik sahnesinin, televizyonun fişinin çekilmesi ve kesintiye uğraması ile
başlıyor. Fişin çekilmesinin sebebi de uyuşturucu bağımlısı çocuğun televizyonu
satıp o parayla uyuşturucu almak istemesi. İlk sahnede filmin ana iki bileşeni bir
araya getiriliyor. Uyuşturucu ve televizyon. Annesinin rüyasına dönme, kafasına
girme, programın kesintiye uğraması rüyanın gerçekliğe çarpmasıdır. Evladının
içinde olduğu uyuşturucu girdabı ve bağımlı evladın annesini yalnızlığa itmesi
gerçeği tüm film boyunca eşit ağırlıkta işlenen iki konu.
Bununla birlikte filmde kullanılan imgelerin çekim teknikleri ile nasıl farklı
anlam ve hissiyatlar ortaya çıkardığı, görüntünün hakikati ne kadar temsil ettiği
mevzusu film üzerine düşünmeye davet ediyor. İmge temsil ettiği şeyi yani aslı
başka bir boyuta taşıyarak hissettirmeye çalışır. Burada asıl olan temsildir ve görüntü ile temsiliyetin arttığı modern dönemlerle beraber insanlar görüntü olmadan kavramakta zorluk çekmeye başladılar. Grafik tekniklerinin artışı, fotoğrafın
ve videonun daha etkili olması insanın aklının görüntüye daha yatkın olduğunu
ve doğal olarak temsillerle anlamaya daha meyyal olduğunu gösterdi. Fakat imge
ve görüntü bir o kadar da yanıltıcıdır ve bu yüzden yorum gerektirir. Bu izahat
daha çok psikanalitik bir karakter taşır ve rüyalarda olduğu gibi her şeyin bilinçaltında çok daha travmatik ve semptomatik bir karşılığı vardır. Bu analiz yöntemi insanın tamamlanmış, olgunluk gösteren yönlerinden değil eksik ve sapık
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yönlerinin incelenmesidir. Bu yüzden film yorumlama alanında en hâkim yöntem
psikanalizdir, hatta senaryo yazımında bile en çok ilham alınan yöntemlerden
biridir, bahsi geçen film gibi.

Çalışmamızda toplumsal bir yarayı temsil eden bağımlılığın sinema perdesine
yansımalarını sosyolojik bir bakış açısıyla irdelemek esas alınmıştır. Makalenin genelinde filmde mevsimler üzerinden ifade edilen bağımlılık evreleri çeşitli olgularla desteklenerek görsel teknikler aracılığıyla seyirciye dramatik sahnelerle aktarılmıştır. Her sahnesinde verilmek istenen mesajların farklı biçimlerde ele alınarak
farklı kişilerin yorumlarıyla harmanlanıp aktarılması bahsine dikkat edilmiştir.

Toplumsal Açıdan Alkol ve Madde Bağımlılığına Genel Bir Bakış

Dünyada ve ülkemizde giderek ciddi bir artış gösteren alkol ve alkol dışı madde bağımlılığı sorunu yalnızca madde bağımlısı bireyleri değil bu bireylerin içinde yer aldığı aileyi ve toplumu da etkilemesi nedeniyle çağımızın en önemli halk
sağlığı sorunlarından birisi olarak nitelendirilmektedir (Akbaş & Mutlu, 2016).
Alkol ve madde bağımlılığı kişiye, ailesine ve topluma zarar veren önemli bir halk
sağlığı sorunudur. Kişilerde yaptığı ağır ruhsal ve bedensel hastalıklar yanında,
kişiler arası ilişkilerin bozulmasında, aile içi çatışma ve gerginliklerin artmasında, boşanmada, çocukların olumsuz yönde etkilenmelerinde çeşitli ekonomik kayıplarda, yasal ve toplumsal sorunlarda, trafik ve iş kazalarında, yaralama, ölüm
ve öldürmelerde en başta gelen sorumludur (Ünal, 1991).

Küresel bakış açısı ile bugün, madde kullanımı bireyin kendini köleleştirdiği bir durumdur. Çünkü bağımlılık; bireyle nesnesi arasında kurulan ve bir süre
sonra bireyin özerkliğini ve özgüllüğünü ortadan kaldıran bir sürece gönderme
yapmaktadır. İnsan tutum ve davranışı ve de duyumsaması üzerindeki yıkıcı
etkileri nedeniyle bireyi seçtiği nesne karşısında çaresiz bir köle haline getirmektedir. Böylelikle toplum, her planda bu hale gelmiş bireyin katkılarından/
gücünden/emeğinden daha da önemlisi varlık olarak bireyin kendinden yoksun
kalmaktadır (Doğan, 2001).
Madde bağımlılığı, keyif verici bir maddenin belirgin bir etkiyi elde etmek
için alınması sürecinde ortaya çıkan bedensel, ruhsal ya da sosyal sorunlara rağmen madde alımının devam etmesi, maddeyi alma isteğinin durdurulamaması
ve madde alınamadığı zaman yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması durumu
olarak tanımlanmaktadır (Akbaş & Mutlu, 2016). Madde kullanımına başlama,
kişilere göre değişse bile, bir takım ortak noktalar bulunmaktadır. Bunlar merak,
en yakın arkadaşların kullanması, yaşıt baskısı, madde kullanan bir grubun üyesi
olmak, yetişkinlerin taklit edilmesi ve eğlenceli bulmak gibi hususlardır. Madde
kullanımı açısından ana-babaların çocukları madde kullanma konusunda sürekli
ve sert bir şekilde uyarmaları bazen tek sebep olabilmektedir (Başkurt, 2003).

Madde Kullanımı tıp alanında tanımlı klinik bir sorun gibi görünür. Aslında,
bireysel sağlık ve sosyal yapı üzerinde eşzamanlı ve çok boyutlu etkileri olan bir
sorundur. Bu ikisi arasında karşılıklı etkileşen bir ilişki vardır. Dolayısıyla tedavi
işlemleri ile koruyucu, önleyici önlemler aynı devamlılık içinde yer almaktadır.
Kısaca; iyi resmedilmiş ulusal nitelikli bir politika aynı zamanda kapsamlı bir
mücadele silahı anlamına gelmektedir (Doğan, 2001). Madde kullanımının yol
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açtığı ruhsal bozuklukları arasında; intoksikasyon deliryumu, yoksunluk deliryumu, demans, kalıcı amnestik bozukluk, psikotik bozukluk, duygudurum bozukluğu,
anksiyete bozukluğu, cinsel işlev bozukluğu, uyku bozukluğu sayılmaktadır (Güleç,
Köşger, & Eşsizoğlu, 2015). Günümüz modern toplumlarında uyuşturucu, bu bataklığa batmış gençliğin sığınağı olmuş durumda. Çoğu zaman neye isyan ettiğini,
kime karşı çıktığını bilmeyen bir ‘rebel without cause’ (sebebi olmayan asi) durumu söz konusu. Oğlu da en az onun kadar yalnız olan anne, oğlunun bu sebepsiz
asiliği ve yalnızlığı aşmak için uyuşturucuya sığındığının belli ki farkında değil.

‘Bağımlılık çerçevesinden bakıldığı zaman televizyon da toplumun uyuşturucusudur.’ şeklindeki bir önerme çok da yersiz bir ifade değildir aslında. Televizyonda görünen insanların önemli kişiler olduğu algısı yer edindikten sonra o
saygınlığı elde etmek için herkesin orda kendilerinin de görünme arzusu, birçok
duyguyu harekete geçirmektedir. Bu yüzden televizyona çıkamamış insan için
asıl yıkıcı yan televizyona çıkarken kazanılacak olan saygınlığın kaybedilmesi
korkusudur. Şöyle ki, Harold’ın annesinin televizyona çıkacak olması haberi bile
toplum içinde ona saygınlık ve ehemmiyet kazandırmaya başlamıştır. Doğal olarak bunun bile yitirilmesi şahsiyetini bu tür değerler üzerine inşa etmiş insanlar
için çok yıkıcı olabilir. Bu sıradan insan olma korkusudur ve sıradanlık gösteri dünyasında ayıplanan bir şeydir. Sözde sergileyecek yeteneği ve özel bir yanı
olan insanların gösteri dünyası için araçsallaştırıldığı ve televizyona çıkarıldığı
bir toplumda sıradan insan, şöhret kültüründe var olmayan insandır.

Bir Rüya ve Binlerce Hayat İçin Ağıt

1978 yılında Hubert Selby Jr.’nin yazdığı Bir Rüya İçin Ağıt (Requiem For a Dream) romanı, 2000 yılında, yönetmenliğini Darren Aronofsky’nin üstlendiği Başrollerini Ellen Bursty, Jennifer Connely, Marlon Wayans ve Jared Leto’nun paylaştığı
sinema uyarlaması dram tarzında bir eser niteliğindedir. Ellen Burstyn bu film ile
2000 Akademi Ödülleri En İyi Aktris ödülüne aday gösterilmiş fakat elenmiştir.

Film oldukça yumuşak başlar. Çocuğunu çok seven bir anne, birbirine aşık iki
genç insan ve ortak bir arkadaşları. Ama bu pembe tablo çok geçmeden tuz buz
olmaya adaydır. Filmdeki dört ana karakter de madde bağımlısıdır. Anne rolündeki
Ellen Burstyn davet edildiği TV programına en sevdiği kırmızı elbisesi ile katılmak
istemektedir. Ama artık sığmadığı bu elbiseye tekrar girebilmek için uyarıcı niteliğindeki ilaçları kullanmaya başlar. Diğer üç genç ise eroin bağımlısıdır. Zamanla bu
işin ticaretine de bulaşır ve ufak tefek para da kazanmaya başlarlar. Çok geçmeden
işlerin rengi değişir. Uyuşturucu ticareti esnasında meydana gelen cinayette Tyrone ( Marlon Wayans) nezarete atılınca onu kefaletle çıkarmak için arkadaşı Harry
( Jared Leto) ve sevgilisi Marion ( Jennifer Coonely) birikmiş paralarını kullanır
sonrasında ise piyasada uyuşturucu madde bulamayınca başka olaylar gelişir ki bu
olaylar bütün hepsinin hayatının kökten değiştirir (Blaine, 2007).
Daha sonra uyuşturucu alabilecek parayı bulmak için Marion başkaları ile
olmaya başlar. Harry’nin uyuşturucu enjekte ettiği kolu gittikçe kötüleşmeye başlar. Tyrone ile uyuşturucu almak için Florida’ya doğru yola çıkar. Yolda kolunun
acısına dayanamayarak bir hastaneye gider ve orada tutuklanırlar. Hastane odasındaki yatakta kesilip kaybedilen sadece bir kol değildir. Henry’e bağlı hayatlar
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da yitip gitmiştir. Kaybedilen anne, sevgili ve bir arkadaş da kesilen koluyla onun
parçası olmaktan çıkmıştır artık. Annesi Sara da halüsinasyon sonucu buzdolabının hareket edip ona saldırdığını sanarak evden kaçar ve garip hareketlerinden
dolayı sonunda bir hastaneye götürülür (Çam, 2009). Asıl olarak yalnızlık anneyi
o TV programına bağımlı kılmıştır denilebilir. İmajı için seçtiği elbisenin de ölen
kocası tarafından beğenilen elbise olması da yalnızlaşmaya başlamasının kocasını yitirmeyle başladığının işareti olarak kameradan bize yansıtılan bir duygu
fraksiyonudur. Kocası yaşasaydı da yalnız bir insan olabilirdi. Televizyon izlemeyi kocası ile beraber sosyal bir aktivite olarak gerçekleştirse bile yine de kendi
gerçek dünyalarından kopmasına sebep olması açısından televizyon yalnızlaştırabilir. Yalnızlık üzerine yapılan araştırmaların genelinde ortaya çıkan sonuç
yaşlı yalnızların tek dostu televizyondur. Bu insanların yalnız oldukları gerçeği
televizyonun varlığıyla ortadan kalkmadığına göre televizyonu beraber izleyen
insanlarda yalnızdırlar her ne kadar bedenleri aynı odaların içinde olsa da.

Var Olma Kaygısı Bağlamında Bir Okuma

Aslında Bütün bağımlılar, sembolik olarak bir yere denk düşüyor. Marion parası olan, çizimler yapan aslında eroini tamamen bir tercihle kullanan bir karakter, Tyrone’un ailesine verdiği sözleri izliyoruz ara da, o daha çok sınıf atlama
kaygısı olan bir karakter ve Harry kendisini ispat etme, her şeyi çözme, hayallerinin peşinde koşma derdinde. Anne ise aslında, yan komşumuz, uzaktan akrabamız, çok yakınımızdaki insanların biraz uçlaştırılmış hali. Bağımlılık aslında
ironik olarak onlar açısından bir var olma kavgası. Zihinsel olarak kayboldukları
hayatlarında, bir tutunma çabası olarak başlamaktadır (Erbak, 2012).
Okuması yapılan film toplumsal sınıf farklılıklarının değişik biçimlerde ele
alınmasıyla ortaya çıkan bir eser niteliğinde. Alt tabaka olarak sıradan insanlar
ele alınmaktadır. Hayatımızdaki yalnızlık teması pek çok şekilde filmde karşımıza çıkmaktadır. Bireyin gerek kendi içinde gerek ise aile ve toplumsal yalnızlığı
ele alınmaktadır. Bu yalnızlığın destekleyicisi olarak günümüz insanının hiçbir
akla mantığa sığmayan oluşları hayatının tüm anlamıymışçasına kabullenmesi
kullanılıyor. İnsanların hayatlarında devamlı olarak yaşadığı sıradanlaşma onları
mutsuzluğa sürüklüyor. Tüm bu olayların esnasında yaşanan ahlak düzeni bozuklukları, toplumsal psikolojinin yerini insanlık dışı tutumlara terk etmesi bize
filmde çok net şekilde sunulmaktadır (Cinepan, 2016).

İnsanların vazgeçemediğinin rüyaları mı yoksa bağımlılık sahibi oldukları
nesne mi olduğu da çok belirsiz, ikisi de olabilir. Filmde kırmızı rengin sadece Harry’nin hayallerinde ve Sara’nın elbisesinde kullanılması da dikkat çekici
(Çam, 2009). Yönetmen, karakterlerin geçirdiği değişimi belirgin kılmak için
hikayesini zamana yayıyor. Üç faklı mevsime: Yaz, Sonbahar ve Kış’a... Film, yazın başlıyor ve bu bölümde karakterlerimiz için işler yolunda gidiyor denilebilir.
Hepsinin bir hedefi, bir umudu var. Aronofsky, bu bölümde daha fazla gündüz
çekimi, canlı renkler ve daha günlük güneşlik bir dünya resmediyor. Mevsim
sonbahara dönünce film de tonunu koyulaştırıyor. Bağımlılık ileri bir boyuta
ulaşmış bununla birlikte bedensel çöküntüler ve ruh halindeki agresif tavırlar
kendini fazlasıyla hissettirmiştir. Bu dönemde ilişkiler gerginleşmeye başlamış
ve belli bir süre sonra yerini şiddete bırakmıştır. Annenin kullandığı ilaçlar ha-
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lüsinasyonlar görmesine gündelik işlerini yerine getiremez bir hal almasına
sebep olmuştur. Uyuşturucu bulamayan gençler bunalım evresinde etraflarına
saldırıp çoğunlukla kendilerine zarar vermeye başlamıştır. Marion uyuşturucu
temin etmek için kendini bir anda gayr-i meşru ilişkilerin ortasında bulmuştur.
Kış ise çarçabuk geliyor ve gitmeye de hiç niyeti yok gibi görünüyor. Bu mevsimde artık bağımlılığın umutsuzlukla buluşup zihinsel yetilerin iflas ettiği bir
süreç başlamıştır. Bu dönem psikolojik alt üst oluşların hayata yansıyan süreci
şeklinde yorumlanabilir. Uyuşturucu uğruna girilen yolun bambaşka dünyalara
açılan kapısı. Bağımlılık ve zayıflığın birleşmesi sonucu ortaya çıkan kendinden
vazgeçiş, yitirilen zihinsel yetiler ve bu olumsuzluklara ek olarak kaybedilen kişilik ve karakter hazineleri. Kış mevsiminde her ne kadar bedenler şahıslara ait
gibi görünse de ruhlar uyuşturucuya teslim edilmiş iradeleri yok olup gitmiştir.
Mevsimler karakterlerin ruhlarına ayna tutuyor. Yazdan kışa gelindiğinde Sara,
Harry, Marion ve Tyrone’ın geçirdikleri ruhsal ve bedensel deformasyonu sahici
bir şekilde yansıtıyor yönetmen (Durdu, 2012).

Sonuç

Filmin sonuna kadar her ne kadar oyuncuların içinde bulundukları halden
kurtulmaları için ümit etsek de film bize o güzelliği yaşatmamaktadır. Aslında
rüya için yakılan ağıt yaşam için yakılan ağıda dönüşüyor ve kazananı olmayan
bir neticeyle sonlanıyor. Bu şekilde bir son aslında hafızalardan silinmek bilmeyen bir yara açmaktadır. Zira hüzünlü, acılı sonların kalıcılığı mutlu sonlara göre
daha şiddetlidir. Filmin başından sonuna kadar televizyon şovunda defalarca
tekrarlanan “bir kazanan var” sloganına inat birden fazla kaybeden olmuştur. Aslında binlerden fazla kaybeden bir dünyadan bahsedilebilir bu kaybedenler kulübünde. ‘We got a winner’ yani bir kazananımız var diyerek sahneye davet edilen seyircinin bir kaybeden olduğu ortaya çıkıyor. Bu toplumsal düzen insanlara
kendilerini kazanan olarak hissettirirken kaybettikleri üzerine bir an dahi olsun
düşünmelerine fırsat vermiyor. Bazı kazananları olabilir fakat kaybedenlerinin
sayısını tahmin etmek bile güç. Kaybedenleri kenara itip yeni kazananlara yer
açma becerisi çok gelişmiş bu toplumsal düzen, gösteri toplumunun değerlerini
taşıyacak bireyleri sahneye çıkarmak için yeni gösteriler ve seyirciler üretiyor. Bu
düzen için kimyasal uyuşturucu ne ise toplumsal uyuşturucu olan televizyon ve
internet aynı ehemmiyete sahiptir. Kapitalist sömürü kültürünün üretilmesi için
tüm eğlence sektörleri, maddi-manevi, iş birliği içinde ve senkronize bir halde
hareket ederek bu kültürün hegemonyasının sürdürülmesi için tüm mekanizmaları kullanıyor. Uyuşturucudan bahsederken beyinleri uyuşturan kimyasallardan
bahsedip, mevcut sosyal ve kültürel düzenin kurumlarını göz ardı etmek bunlar
tarafından uyuşmuş beyinlerin özelliğidir.
Genel olarak ‘Bir Rüya İçin Ağıt’ filmi üzerine düşünürken ilk akla gelen düşünce bu hangi rüyanın ağıtıdır ya da bu hangi rüyanın ağıtı olabilir. Farklı açılardan bakıldığında Amerikan rüyasına bir ağıttır, gerçeklikle bağ kurmakta zorlanan bir bilincin içinde yaşadığı bir rüya. Simülasyon toplumu, bir şaka, bir sirk,
bir panayır alanı olarak toplum. TV ve sinema ile başka hayatlar içinde yaşayan
bir toplum, büyük gösterilerin yarattığı şenlik havası ve bunun hepsi ile beraber
üretilen bir şöhret ve tüketim kültürü. Fakat bu simülasyonda yaşayan insanların
bir kısmı acı çekmektedir. Tutunamayanların çektiği acıya yakılmış bir ağıt olmalı
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bu, her şeyin ağıtı, çünkü gösteri ile toplum gerçeklikten uzaklaştıkça yükselen
ağıtlar artıyor. Bunun üzerine bu ağıtları bastırmak için daha çok gösteri pompalanıyor, oyalanmak için biraz daha gösteri, dizinin bir sonraki bölümü, arşivde
bekleyen bir diğer film, canlı yayınlanan spor programı (öncesi ve sonrası), bu
sirkin şöhretlerinin sosyal medyada hayatlarına bir yakın plan takip.
Sonuç olarak toplumsal bir yara, bir ağıt olarak sunulan bağımlılık olgusu ‘Bir
Rüya İçin Ağıt’ filmi üzerinden kimlik edinme, statü kazanma çabaları, gösteriye sunulan hayatların içi boşluluğu, yalnızlık, yaşlılık ve toplumsal itilmişlik gibi
kavramların da derinlemesine ifade edilmesine olanak sağlamıştır.
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Örgütlerin Karanlık Yüzü: Üretim Karşıtı
İş Davranışları
Aydın ÇİVİLİDAĞ

Giriş
Örgüt (Organizasyon), “kişilerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri
amaçları, başkaları ile bir araya gelerek bir grup halinde gayret, bilgi ve yeteneklerini birleştirerek gerçekleştirmelerini sağlayan bir işbölümü ve koordinasyon
sistemidir” (Koçel, 1993: 100). Bu anlamda örgüt, sosyal bir varlık, grup ve sosyal
bir sistemdir. Her sosyal yapının özelliklerini örgütlerde de görmek mümkündür.
Grupların yapısını oluşturan amaçlar, normlar, statü, roller, iletişim gibi unsurlar
örgütler için de geçerlidir. Örgüt üyeleri örgütsel amaçları gerçekleştirmek için
bir araya gelmiş farklı rol ve statüdeki çalışanlardır. Her grup üyesi örgüt yapısındaki hiyerarşik yapıya göre görev ve sorumluluklarını yerine getirirken işiyle
ilgili rollerini geçekleştirmeye çalışır. Çalışanlar işleriyle ilgili rollerini gerçekleştirirken sürekli birbirleriyle iletişim ve etkileşim halindedir. İletişim, çalışanlara
ne yapmaları, nasıl daha iyi yapabilecekleri ve ortalamanın altında performans
gösterdiklerinde bunu nasıl geliştirebilecekleri hususunda açıklık sağlamakta,
onların güdülenmelerini arttırıcı bir güç olmaktadır. Örgüt üyeleri arasında resmi
iletişim ve gayri resmi iletişim olmak üzere iki tür iletişim biçimi bulunmaktadır.
Resmi iletişim, çalışanların işleriyle ilgili mesajları hiyerarşi zincirini takip ederek
ilettikleri ve aldıkları iletişim biçimidir. Çalışanların iş pozisyonları ve statüleri
resmi iletişimde dikkate alınır. Gayri resmi iletişim ise; herhangi bir hiyerarşiye
bağlı olmadan çalışanların kendi aralarında kurdukları iletişim biçimidir (Robbins
& Judge, 2013: 343-344). Resmi iletişimde işle ilgili hedefler, prosedürler, talimatlar ve işlerin koordinasyonuyla ilgili mesajlar üstten alta hiyerarşik sıra izlerken,
alttan da üste uygulama ve işle ilgili çıktılar hakkında geri bildirim içeren mesajlar
şeklinde gider. Her ne kadar tüm örgütler resmi iletişim kanallarına sahip olsalar
da hepsinde söylenti olarak bilinen gayri resmi iletişim kanalları da vardır. Resmi iletişim kanalına alternatif bir ağ olmanın yanı sıra söylenti, çalışanlar arasındaki sosyal ilişkilerin devamlılığında önemli bir rol üstlenir. Çoğu resmi iletişim
işle ilgili olduğundan, işe veya işle ilgili sonuçlara odaklandığından söylenti, çalışanların sosyal iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya yardım eder. Hem resmi hem de
gayri resmi iletişim, örgütlerin yaşamasını sağlayan can damarları gibi işlev gören
ve devamlılığı olan süreçlerdir (Riggio, 2014: 300). Örgütsel yapılarda normlar
da önemli işleve sahiptir ve örgüt faaliyetleri, örgüte özgü normlar doğrultusunda gerçekleşir. Herhangi bir grupta olduğu gibi örgütsel yapıların da kendine özgü
normları vardır. Normlar aracılığıyla çalışanlar örgüt içi ve örgüt dışı davranışlarını
düzenler. Normlar, örgüt üyesinin ne şekilde davranması gerektiğini anlatan ortak inançlar ve kurallardır. Bu anlamda normlar örgütün ahenkli bir bütün olarak
işlev görmesine yardım eder. Normlar, üyelerin eylemlerini örgüt amaçlarının
gerçekleştirilmesi doğrultusunda koordine ettiği sürece, örgüt açısından yararlı
işleve sahiptir (Hogg & Vaughan, 2014: 308-311). Örgütte statü çalışanların kendilerinden beklenen rollerin, görevlerin ve sorumlulukların sınırlarını belirler.
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Statü değişime açıktır, çalışanlar işle ilgili başarılar elde ettikçe, örgütsel amaçlara katkıda bulundukça üst statülere terfi edebilirler. Örgüt amaçlarına katkıda
bulunmak için örgütlere katılan çalışanlar çeşitli nedenlerden dolayı örgüt amaçlarına uymayan ya da örgüt amaçlarından sapan davranışlarda bulunabilmektedirler. Çalışanların bu türden davranışları yazında üretim karşıtı iş davranışları
olarak adlandırılmaktadır.

Üretim karşıtı iş davranışları, önemli örgütsel normları ihlal eden gönüllü
davranışlardır. Bu davranışlar, örgütü ve örgüt üyelerinin iyiliğini tehdit etmektedir. Çalışanlar ya örgütün normatif beklentilerine uyma güdüsünden yoksundurlar ya da bu beklentileri ihlal etmeye güdülenmişlerdir. Örgütsel normlar, resmi ya
da gayri resmi örgütsel politikaları, kuralları ve işlemleri oluşturur. Örgütsel normlar, alt kültür veya iş gruplarının normlarından ziyade örgütün baskın yönetim birimleri tarafından belirlenen ve benimsenen kurallardır. Üretim karşıtı iş davranışı
örgütün belirlediği normların ihlalini içeren kasıtlı davranışlardır. Üretim karşıtı
iş davranışı bir örgüte ve onun üyelerine potansiyel zarar vermedir (Robinson &
Bennett, 1995: 557). Üretim karşıtı iş davranışları, çalışanların örgütlerine veya
örgüt üyelerine zarar veren çeşitli türden spesifik davranışları içermektedir. Bu
spesifik davranışlar; hırsızlık, sabotaj, iş yavaşlatma davranışları (devamsızlık, işe
geç gelme gibi), taciz, alkol ve uyuşturucu kullanımı olarak açıklanabilir (Bowling
& Eschleman, 2010: 91). Üretim karşıtı iş davranışları, örgütler ve örgüt üyelerine
zararlı etkiye sahip kasıtlı yapılan davranışlardır. Bu davranışlar, öfke, çalma ya da
daha edilgen edimler (işe geç gelme, işe devamsızlık, mola sürelerini uzatma, işten
erken ayrılma gibi), kasten talimatları yerine getirmemek veya kasten hatalı işler
yapmak olarak ifade edilebilir (Fox & Miles, 2001: 292). Üretim karşıtı iş davranışları, antisosyal iş yeri davranışı, iş yeri saldırganlığı, iş yeri sapkın davranışı gibi
farklı terimlerle açıklanmıştır (Penney & Spector, 2002: 126). Değişik şekillerde
ifade edilmekle birlikte, bu tanımların tümünde ortak olarak üretim karşıtı iş davranışı denildiğinde doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak örgütün ve çalışanlarının kasıtlı olarak zarar görmesiyle sonuçlanabilecek olumsuz çalışan davranışının
anlaşılması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu anlamda üretim karşıtı iş davranışları
ile kasıtlı olmayan hatalı iş uygulamalarını veya yanlış iş davranışlarını birbirinden
ayırmak gerekmektedir. Çalışanlar işlerini yaparken kasıtlı olmadan hata yapabilmektedirler. Bu hatalar çeşitli nedenlerden; iletişim hatalarından (mesajı alamama, yanlış yorumlama, gürültü vb. nedenlerden) acemilikten veya dikkatsizlikten
kaynaklanabilmektedir. Bu tür durumlarda işini yaparken hata yaptığını fark eden
çalışan hatasını telafi edecek davranışlar gösterebilmektedir. Bu durumun dışında
üretim karşıtı iş davranışlarına benzeyen ancak davranış içeriği ve amacı bakımından farklılık gösteren örgütsel uygunsuz davranış yazında ayrıca tanımlanmıştır.
Örgütsel yapıda temel toplumsal değerleri ihlal eden örgütsel uygunsuz davranış
(organizational misbehavior), örgütlerde paylaşılan norm ve beklentilerin, temel
toplumsal değerlerin, geleneklerin ve uygun davranış standartlarının örgüt üyeleri
tarafından kasıtlı bir şekilde ihlal edilmesi ve bunlara meydan okunması olarak
açıklanmıştır (Vardi & Wiener, 1996: 151-153).

Üretim karşıtı iş davranışları, endüstri ve örgüt psikolojisi alanında son yıllarda önemli bir araştırma konusu olarak ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmalarda
üretim karşıtı iş davranışlarıyla ilgili farklı terimlerin kullanıldığı görülmektedir.
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Tablo 1. Üretim karşıtı iş davranışlarıyla ilgili İngilizce yazında ve Türkçe yazında geçen
bazı terimler
Yazar/lar

Appelbaum, vd., (2005)

Giacalone, vd., (1997)

Aquino, vd., (1999)

Bennett & Robinson
(2000)

Pearson, vd., (1999)

Langton, vd., (2006)

Skarlicki &Folger, (1997)

Robinson & O’LearyKelley (1998)

Baron & Neuman (1996)

Griffin, vd., (1998)

Terimler
Deviant workplace
behavior

Employee sabotage
Employee deviance
Workplace deviance
Workplace incivility
Employee theft
Retaliation in the
workplace
Antisocial behavior
of employees
Workplace
aggression
Dysfunctional
behavior in
organizations

Yazar/lar

Terimler
İş yerinde sapkın
Arbak, vd., (2004)
davranış
Özdevecioğlu &
Organizasyonlarda
Aksoy (2005)
sabotaj
Demir & Tütüncü
Örgütsel sapma
(2010)
Üretim karşıtı iş
Öcel (2010)
davranışı
Polatcı & Özçalık İş yeri
(2013)
nezaketsizliği
Kanten & Ülker
Üretkenlik karşıtı iş
(2014)
davranışları

Çetin (2015)

Aydın (2016)

Güllü & Şahin
(2017)

Orhan (2017)

Örgütsel intikam

Norm dışı davranış
Örgütsel intikam
(öç alma)
Örgütlerde
istenmeyen
davranışlar

Üretim karşıtı iş davranışları örgütlerde yaygın ve maliyeti yüksek davranışlardır. ABD’de örgütlerin %95’i çalışanların hırsızlık ve dolandırıcı davranışlarının
hedefi olmuştur. Bu davranışların ABD işletmelerine yıllık maliyetinin yaklaşık 50
milyar dolar olduğu belirlenmiş ve başarısız işletmelerin %20'sinden üretim karşıtı iş davranışlarının sorumlu olabileceği açıklanmıştır. Üretim karşıtı iş davranışlarının ölçümü güç olmakla birlikte bu davranışların olumsuz psikolojik etkileri sonucunda çalışanların moralini azaltabildiği, yüksek oranlarda devamsızlık ve işten
ayrılmaya ve üretim düşüklüğüne neden olduğu belirlenmiştir (Mount, vd., 2006:
592). Harper (1990), örgütler açısından maliyetli ve yaygın bir sorun olan üretim
karşıtı iş davranışlarıyla ilgili olarak, çalışanların %33 ile %75’inin hırsızlık, sahtekarlık, eşya ve araçlara zarar verme, sabotaj ve gönüllü devamsızlık gibi davranışlara karıştıklarını belirlemiştir (Aktaran: Appelbaum, vd., 2005: 46). Üretim karşıtı
iş davranışlarının sıklığı ve doğası pek çok örgüt için ciddi sorunlara yol açabilir.
Çalışan hırsızlığının yıllık maliyetinin ABD’de en az 40 milyar dolar olduğu tahmin
edilmekle birlikte, iş iflaslarının da %10 ile %30 arasında üretim karşıtı iş davranışlarının sorumlu olduğu belirtilmiştir (Mikulay, vd., 2001: 279-280). Türkiye’de
üretim karşıtı iş davranışlarının ekonomik maliyetiyle ilgili, örgütler ve çalışanlar
üzerine etkilerini ortaya koyan kapsamlı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak Türkiye’de iş yaşamında cinsel tacize uğrayan kadınların oranı yapılan bir araştırmada
%49 olarak bulunmuştur (Tengilimioğlu & Tahtasakal, 2004: 35). İş yerinde psikolojik tacizin yaygınlığının incelendiği diğer bir araştırmada ise; iş yerinde psikolojik tacizin yaygınlığı özel kurumlarda çalışanlarda %88.7 ve sağlık kurumlarında
çalışanlarda %78.7 olduğu belirlenmiştir (Çivilidağ, 2015: 138). İş yerinde cinsel
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taciz ve iş yerinde psikolojik taciz olgularının üretim karşıtı iş davranışlarının
kişilerarası boyutuyla ilişkili olduğu düşünüldüğünde, araştırma sonuçlarından
üretim karşıtı iş davranışlarının Türkiye’de de önemli bir sorun olabileceği ancak
üzerinde yeterince çalışılmamış bir olgu olduğu gerçeğiyle yüzleşmek mümkündür. Bu çalışmanın amacı da ortaya çıkan bu boşluğu telafi etmek için kavramsal
ve kuramsal düzeyde üretim karşıtı iş davranışlarını açıklayarak ana hatlarıyla
konunun anlaşılmasına katkı sağlamaktır. Üretim karşıtı iş davranışları denildiğinde genellikle örgüte zarar verebilecek davranışlar anlaşılmaktadır. Bununla
birlikte, bir iş davranışının üretim karşıtı olarak nitelendirilmesi için hangi ölçütün kullanılması gerektiği ya da her üretim karşıtı iş davranışının kaçınılmaz bir
biçimde örgüte zarar vermekle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunda araştırmacılar arasında bir görüş birliğinin bulunduğunu söylemek güçtür (Öcel, 2010:
19). Ancak üretim karşıtı iş davranışlarının tanımlanması süreciyle birlikte hangi
tür davranışların üretim karşıtı iş davranışlarını oluşturduğu ve bu davranışların
nesnel olarak nasıl ölçülmesi gerektiğiyle ilgili araştırmacıların son 20 yılda yaptıkları çalışmalar sonucunda önemli aşamalar kaydedilmiş ve bu davranışların
içerdiği alt boyutlar büyük ölçüde ortaya konmuştur.

Üretim karşıtı iş davranışlarının boyutları

Yazında üretim karşıtı iş davranışlarıyla ilgili farklı özellikler bağlamında
farklı boyutlardan söz edilmektedir. Üretim karşıtı iş davranışlarını yasallık bakımından ele alan bir görüşe göre, üretim karşıtı iş davranışları yasal ve yasadışı
kavramlarıyla ilişkili olarak iki alt boyutta açıklanmaktadır. Bu görüşe göre; bazı
üretim karşıtı iş davranışları açık bir şekilde kanunları ihlal etmeyi içermektedir
(Zimmetine para veya mal geçirme, tecavüz, saldırı, iş yerinde yasadışı uyuşturucu kullanma gibi), öte yandan diğerleri içermemektedir (işe geç gelme, kasıtlı
olarak çalışmayı yavaşlatma, çalışmak yerine zamanın çoğunu hayal kurarak geçirme gibi). Yazında yasadışı üretim karşıtı iş davranışı ile yasal üretim karşıtı iş
davranışını iki ayrı alt boyut olarak sunmanın mümkün olabildiği ifade edilmiştir.
Yasal ve yasadışı üretim karşıtı iş davranışları arasındaki ayrımın teorik açıdan
önemli etkilere sahip olduğu savunulmaktadır. Genellikle yasadışı davranışların
suç teşkil etmesi nedeniyle gizli bir şekilde planlanıp yapılmasından dolayı daha
güç belirlenebildiği öne sürülmektedir. Ayrıca bu görüş doğrultusunda yasal ve
yasadışı üretim karşıtı iş davranışlarının sonuçlarının da farklı olduğu açıklanmıştır. Örneğin, çalışanlar tarafından yasadışı üretim karşıtı iş davranışları gerçekleştirildiğinde, örgüt para cezalarına veya davalara karşı savunmasız kalabilirken, yasal üretim karşıtı iş davranışında daha az ve önemsiz durumların söz
konusu olabildiği açıklanmıştır (Bowling & Gruys, 2010: 58).
Üretim karşıtı iş davranışıyla ilgili bir başka tipoloji çalışması Robinson & Bennett (1995) tarafından yapılmıştır. Daha önce Wheeler (1976) ve aynı zamanda
Mangione & Quinn (1974) tarafından yapılan çalışmalarda iş yerindeki sapkın
davranışlarla ilgili önemli (serious) ve önemsiz (minor) iş yeri suçları arasında
ayrım yapıldığı belirlenmiştir. Hollinger & Clark’ın (1982) üretim ve eşya sapmaları arasındaki ayrım çalışmalarından yararlanan, Robinson & Bennett (1995) iki
boyutlu (örgütsel-kişilerarası sapkın iş yeri davranışı ve önemli-önemsiz sapkın
iş yeri davranışı) ve dört tipli (üretim sapması, eşya sapması, politik sapma ve kişi-
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sel saldırganlık) sapkın iş yeri davranışları tipolojisi öne sürmüştür. Dört tipli bu
ayrım dört “p” olarak (property deviance, production deviance, political deviance,
and personal aggression) ifade edilmiştir (Aktaran: Robinson & Bennett, 1995:
566). Bu tipoloji çalışmasında, örgütsel sapma ve önemsiz sapma arasındaki davranışların, üretim sapması davranışlarını; önemsiz sapma ile kişilerarası sapma
arasındaki davranışların, politik sapmayı; örgütsel sapma ile önemli sapma arasındaki davranışların, eşya sapmasını; önemli sapma ile kişilerarası sapmanın,
kişisel saldırganlık türü davranışları ortaya çıkaracağı öne sürülmüştür (Bkz.
Şekil I, s.188).
Üretim karşıtı iş davranışlarının boyutlarının incelendiği diğer bir çalışmada
ise; çeşitli üretim karşıtı iş davranışları arasındaki ilişki 343 üniversite mezunu
katılımcı üzerinde incelenmiştir. Araştırmada üretim karşıtı iş davranışlarının,
11 kategoride (Hırsızlık ve ilişkili davranışlar, mala zarar verme, bilginin kötüye kullanımı, zaman ve kaynakların kötüye kullanımı, güvensiz davranış, işe devamsızlık, düşük kalitede iş yapmak, iş yerinde alkol kullanmak, iş yerinde uyuşturucu kullanmak, uygun olmayan sözlü davranışlar ve uygun olmayan fiziksel
davranışlarda bulunmak) toplandığı ortaya çıkmıştır. Bu kategorilerin her birine
giren davranışlar ayrı ayrı açıklanmıştır. Hırsızlık ve ilişkili davranışlar: Örgüte
ait eşya veya malı çalmada diğer kişilere yardım etmek, önerilerde bulunmak;
Örgüte ait eşya veya nakit parayı çalmak; işletme gider hesabını kötüye kullanmak; İş arkadaşına ait eşyayı veya parayı çalmak; Büro malzamelerini çalmak;
Bir müşteriye ait eşya ya da parayı çalmak; Mal veya hizmetleri ücretsiz vermek;
Mal veya hizmetleri örgüt tarafından belirlenen ücretten daha az paraya vermek;
Çalışanlara sağlanan ayrıcalıklı indirimleri kötüye kullanmak. Mala zarar verme:
İş arkadaşına ait eşyaya zarar vermek, tahrif etmek; Müşteriye ait eşyaya zarar
vermek, tahrif etmek; Örgüte ait ürüne, malzemeye zarar vermek veya tahrif etmek; Kasıtlı olarak ürün imalatını sabote etmek. Bilgiyi kötüye kullanmak: Örgüt
dokümanlarını tahrip etmek ya da çarpıtmak; Örgüt içinden veya örgüt dışından
kişilerle gizli konuları konuşmak; Amirlerine ya da iş arkadaşlarına kasıtlı olarak
yanlış veya gereksiz bilgi vermek; Bir işe yerleşmek için örgüte doğru olmayan
bilgi vermek; İşveren ya da amire yalan söyleyerek bir hatayı gizlemek. Zaman
ve kaynakların kötüye kullanımı: Kişisel işleri çalışma süresi içinde yapmak; İşle
ilişkili olmayan konularda internette zaman harcamak; öğle yemeği ve kahve aralarını uygunsuz uzatmak; İşte zamanı boşa harcamak; Örgüt kaynaklarını israf
etmek; Yetkili olmadan örgüt kaynaklarını kullanmak; İşte iş yerine ait telefonla
uzak mesafeli görüşme yapmak; İşte kişisel fotokopilerini çekmek; Kişisel amaçlar için e-mail atmak; Çalışma süresi içinde bilgisayar oyunları oynamak; Kart
zamanını değiştirerek çalıştığından daha fazla ödeme almak; Gereksiz fazla mesai yapmak. Güvensiz davranış: Güvenlik prosedürlerini takip etmeyerek kendisini tehlikeye atmak; Güvenlik prosedürlerini takip etmeyerek iş arkadaşlarını
tehlikeye atmak; Güvenlik prosedürlerini takip etmeyerek müşterileri tehlikeye
atmak; Güvenlik prosedürleriyle ilgili uyarıları hatalı okumak. İşe devamsızlık:
Kasıtlı olarak işe geç gelmek; Gerçekte hasta olmadığı halde hastalık izni kullanmak; Yasal mazeret olmaksızın işe gitmeme; İzin almaksızın iş yerinden ayrılmak; Bildirmeksizin işe gitmemek. Düşük kalitede iş yapmak: Kasıtlı olarak
kabul edilebilir standartlar altında iş yapmak; Kasıtlı olarak doğru düzgün iş
yapmamak; Kasıtlı olarak yavaş ve yarım yamalak iş yapmak; İş yerinde alkol kul-
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lanmak: Alkol etkisinde işe gelmek; Alkol etkisinden dolayı iş performansının
etkilenmesi; Çalışma sırasında alkol almak. İş yerinde uyuşturucu kullanmak: İş
yaparken uyuşturucu almak; Uyuşturucu etkisinde işe gelmek; Uyuşturucu etkisinden dolayı iş performansının etkilenmesi. Uygun olmayan sözlü davranışlar:
İş arkadaşlarıyla tartışmak veya kavga etmek; İşte bağırmak; Müşteriye sözlü tacizde bulunmak; İş arkadaşına sözlü tacizde bulunmak; Amirine sözlü tacizde
bulunmak; İş yerinde cinselliği ima eden sözler kullanmak; Müşteriyle tartışmak
veya kavga etmek; Amiriyle tartışmak veya kavga etmek. Uygun olmayan fiziksel
davranışlar: İş arkadaşlarına fiziksel saldırıda bulunmak (dürtme, itme, vurma
gibi); Müşteriye fiziksel saldırıda bulunmak (dürtme, itme, vurma gibi); Amirine
fiziksel saldırıda bulunmak (dürtme, itme, vurma gibi); Astlarına cinsel sarkıntılıkta bulunmak; Amirine cinsel sarkıntılıkta bulunmak; İş arkadaşlarına cinsel
sarkıntılıkta bulunmak; Müşteriye cinsel sarkıntılıkta bulunmak. Örgüt eşyasını
satarak uyuşturucu temin etmek. Üretim karşıtı iş davranışlarının çok boyutlu ölçülmesinden kategorilerin iki alt boyut (Kişilerarası-örgütsel alt boyut ve görevle
ilişkili alt boyut) altında toplandığı belirlenmiştir (Gruys & Sackett, 2003:30-35).
Örgütsel (Organizational)

Üretim Sapması
- İşten erken ayrılma
- Fazla mola vermek
- Kasıtlı iş yavaşlatma
- Kaynakları boşa harcamak
Önemsiz (Minor)

Politik Sapma
- Adam kayırmacılık
- İş arkadaşları hakkında dedikodu
- İş arkadaşlarını suçlama
- Yararsız rekabet

Eşya Sapması
- Araç gerece sabotaj
- Rüşvet alma
- Saatlerce çalıştığını söylemek
- İş yerinde hırsızlık

Önemli (Serious)

Kişisel Saldırganlık
- Cinsel taciz
- Sözel taciz
- İş arkadaşlarından çalma/hırsızlık
- İş arkadaşlarını tehlikeye atmak

Kişilerarası (Interpersonal)

Şekil 1. Üretim karşıtı iş davranışlarının tipolojisi (Robinson & Bennett, 1995: 565).

Şekil 1’de kapsamlı olmayan liste, her bir kategorideki en tipik davranışlar
dizisini göstermek için hazırlanmıştır. Kişiler arası üretim karşıtı iş davranışları,
örgütteki diğer kişilere (Yöneticilere, amirlere, iş arkadaşlarına ya da müşterilere) doğrudan kasıtlı duygusal ya da fiziksel rahatsızlık ya da zarar vermedir. Bu
türden olumsuz ve zarar verici davranışlar; dedikodu yapma, iftira atma, suçlama, politik görüş ve dini inanca yönelik alay etme, küçük düşürücü davranışlarda bulunmayı da içermektedir (Demir & Tütüncü, 2010: 66). Çalışanların örgütü
hedef alarak gerçekleştirdikleri üretim karşıtı iş davranışları; doğrudan örgüte
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yönelik ve örgüt amaçlarına, çıkarlarına zarar verici davranışlardır (Mount, vd.,
2006: 593). Önemsiz (minor) üretim karşıtı iş davranışları; işe geç gelip işten
erken ayrılma, iş arkadaşları hakkında dedikodu yapma, fazla iş araları/mola
verme gibi açıklanabilir. Önemli (serious) üretim karşıtı iş davranışları ise; iş malzemelerini sabote etme, örgüt kaynaklarını israf etme, para çalma, rüşvet alma,
kasıtlı olarak hata yapma türünden yasal yaptırımlara doğrudan yol açabilecek
davranışları içermektedir (Bowling & Gruys, 2010:58). Çok boyutlu bir yapıya sahip olan üretim karşıtı iş davranışlarını anlamak için bu davranışların örgütlerde
ortaya çıkmasının nedenlerine de odaklanmak gerekmektedir.

Üretim karşıtı iş davranışlarının nedenleri

Üretim karşıtı iş davranışlarının nedenleri hakkında, yazında bu davranışların farklı yönlerini ele alarak açıklama getiren çok sayıda kuramsal açıklamanın
yer aldığı görülmektedir. Folger & Skarlicki (1998) saldırgan davranışlar; Greenberg (1998) çalışan hırsızlığının anahatları ‘bilişsel geometri’; O’Leary-Kelly, vd.
(1996) örgütsel faktörlerin rolü; Bies & Tripp (1998) ve Murray (1999) öç alma
ve suçlama tutumları; Dalton & Wimbush (1998) irade; Harris & Greising (1998)
uyuşturucu ve alkol kullanımı; Martinko vd. (2002) hem duygular hem davranışlar olarak bireylerin tutumları (Aktaran: Martinko, vd. 2002: 36). Üretim karşıtı
iş davranışlarının nedenleri geleneksel olarak örgütsel yaklaşım doğrultusunda
eşitlik teorisiyle ve kişilik özellikleri doğrultusunda ise saldırganlık teorisi kapsamı içinde açıklanmıştır (Penney & Spector, 2002: 126). Yazında ayrıca üretim karşıtı iş davranışlarının etkileşim yaklaşımlı ele alınmasıyla ilgili iki perspektiften
de söz edilmektedir. Bunlardan biri durumsal temelli yaklaşımdır. Bu yaklaşım,
iş çevresinin belirgin karakteristiklerinin çalışanları örgütlerde sapkın davranışlara eğilimli hale getirdiğini savunmaktadır. İş stresi, örgütsel engellenmişlik,
iş çevresi üzerindeki kontrolsüzlük, kural ihlallerine yönelik etkisiz yaptırımlar,
küçülme gibi örgütsel değişimler. Örgütsel faktörler çalışanların bireysel özellikleri ne olursa olsun onları üretim karşıtı iş davranışları yapmaya eğilimli hale
getirebilmektedir. Diğer perspektif ise; kişi temelli açıklamadır. Bu bakış açısına
göre ise, çevre ve durum koşulları ne olursa olsun çalışanların kişilik özelliklerinin onları üretim karşıtı iş davranışlarına daha eğilimli hale getirdiği yönündedir.
Bunun dışında çeşitli kişilik özelliklerinin (heyecan arayan, risk alan, A tipi kişilik
ve olumsuz duygulanım gibi) de bu türden davranışlarla ilişkili olduğu ve bu tür
davranışların ortaya çıkmasında belirgin kişilik özelliklerinin öne çıktığı savunulmaktadır (Henle, 2005: 248). Stres-eşitsizlik-telafi yaklaşımına göre; iş stresi bilişsel, duygusal ve davranışsal denge durumunu ortaya çıkarmak için güçlü
bir potansiyele sahiptir. Eşitsizlik algısı güdüsel bir doğaya sahiptir ve kaybolan
dengesizliği telafi etmek için bireyi çeşitli türden davranışları yapmaya zorlar.
Bu nedenle bireylerde zihinsel ve fiziksel eşitsizlik hissi onlarda strese neden
olur. Dolayısıyla bireylerin ortaya çıkan bu stres durumuyla baş edebilmelerinde
üretim karşıtı iş davranışları, davranışsal seçeneklerden biri haline gelmektedir
(Golparvar, 2016: 271). Buradan üretim karşıtı iş davranışlarının ortaya çıkmasında çok farklı nedenlerin etkisi olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu bölümde üretim
karşıtı iş davranışlarının nedenlerini sistemli bir şekilde inceleyebilmek için yazında öne çıkan nedensel faktörler bağlamında konu açıklanmaya çalışılmıştır.
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Örgütsel faktörler

Örgüte özgü durum, koşul ve işleyişten kaynaklanan üretim karşıtı iş davranışları; örgüt kültürü, örgüt yapısı ve yönetim uygulamalarına ilişkin etmenleri
kapsamaktadır. Bunlar; örgütte adil olmayan ödül ve ceza uygulamaları, kayırmacılık, çalışma ortam ve koşulları, vardiyalı çalışma, katı hiyerarşik örgüt yapısı olarak ifade edilebilir (Seçer & Seçer, 2007: 160). Bununla birlikte, örgüte ait
özellikler olarak örgütsel politika ve süreçler, çalışma şartları, performans değerlendirme kriterleri vb. üretim karşıtı iş davranışlarıyla ilgili örgütsel faktörler
olarak açıklanabilir (Demir & Tütüncü, 2010:67). Örgütlerde motivasyon süreci
ve gruplar arası ilişkilerdeki eşitsizlik, adaletsizlik ve beklenti teorileri ile açıklayan yaklaşımları, örgütsel faktörler bağlamında üretim karşıtı iş davranışlarıyla
ilişkilendirmek mümkündür.

Stacy Adams (1965) tarafından geliştirilen eşitlik teorisi yalnızca çalışan davranışlarının belirli bir amaca yönelik güdülenmesinin anlaşılmasını değil aynı zamanda farklı düzeyde güdülenme (amaç dışı) koşulunu da tam olarak açıklamaya
yönelik olarak ortaya çıkmıştır. Eşitlik terimi genel olarak teoriyi tanımlamak için
kullanıldığı halde uygun olan tanım eşitsizlik teorisidir. Teori, değiş tokuş vasıtasıyla bireyin bir şey verip almasıyla başlamaktadır. Bireylerin verdikleri ya da
sağladıkları girdiler olarak düşünülmelidir. Eşitlik teorisinin ana fikri, insanların
iş ilişkilerinde kendilerine eşit davranılmasını istemeleridir. Birey tarafından algılanan veya fark edilen ilişki eşitsiz olduğunda, potansiyel bir eşitsizlik durumu
ortaya çıkmaktadır. Çoğu değiş tokuş, çok sayıda girdi ve çıktıları gerektirmektedir. Girdi ve çıktıların çeşitli bileşenleri kişi için aynı yararı veya değeri sağlamayabilir. Bir kişi için eğitim, girdiler arasında üstün olabilir ve sonuçlar arasında
ona üstünlük verilerek ödeme yapılabilir. Eğitim gibi benzer bir girdi söz konusu olduğunda ilgili toplamlar içinde ona orantısız ağırlık verilerek ödeme yapılabilir. Sonuç olarak eşitlik için eşikler farklıdır. Ödül durumunda muhtemelen
eşik daha yüksek olacaktır. Eşitsizlik, güdülenme üzerinde olumsuz etkiye neden
olur. Birey tarafından eşitsizlik algılandığında sonuçları hem hoşnutsuzluk hem
de öfke olarak ortaya çıkmaktadır. Eşitsizliğin miktarı birey üzerinde belirli bir
oranda gerilim yaratır. Bu gerilim güdüleyici bir güç olarak eşitsizliği azaltmaya
yarar sağlayabilir. Bu durumda çalışan için girdileri ya aşağı yönlü ya da yukarı
yönlü değiştirmek uygun ve adil bir davranış olabilir. İş bağlamında girdileri değiştirmek işin hem miktarı hem de niteliğinde değişiklik yapmak anlamına gelmektedir. Belirli girdiler örneğin yaş değiştirilemez ancak bunun yerine diğerleri,
örneğin; çaba harcama sınırlandırılabilir (Miner, 2005: 135-137). Teoriye göre,
kişinin iş başarısı ve tatmin olma derecesi, çalıştığı ortamla ilgili olarak algıladığı
eşitlik veya eşitsizlikle yakından ilişkilidir. Birey, örgütsel yapıda kendisiyle aynı
statüde çalışanlarla kendisini karşılaştırır. Bu karşılaştırmada çalışanın iş girdilerine (emek, çaba, zaman, enerji, bilgi, uzmanlık vb.) yani örgüte verdiklerine
karşılık, örgütün kendisine verdiklerini eşit görüyorsa çalışan doyum sağlar ve
mutlu olur. Eğer çalışan emeği karşılığı elde ettiklerinde eşitsizlik algılıyorsa bu
eşitsizliği giderici tutum ve davranışlar sergiler (Örgüte ve yöneticisine küsme,
çalışmak için daha az çaba gösterme, yaptığı işi yarıda bırakma, başkalarını çalışmamaya veya az çaba göstermeye ikna etme, imkanlar ölçüsünde işini değiştirme
gibi). Eşitsizlik durumunda çalışan davranışlarının yönü eşitsizliğin derecesine,
imkanlarına ve davranışların kolay yapılır özelliğine bağlıdır. Örgütlerde çalı-
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şanlara adil ve eşit davranma önemli bir değerdir. Örgütlerde eşitlik, kurumsal
ödüllerin (Para, tanınma, terfi, statü vb.) çalışanlara başarı, uzmanlık, dürüstlük
ve uzmanlık esasına göre dağıtılmasıyla sağlanır. Örgütlerde eşit ödüllendirilen
bireyden, kurum içindeki iş çabasını arttırması beklenir (Güney, 2014: 373-374).
Örgütsel düzeyde üretim karşıtı iş davranışlarının nedeniyle ilgili beklenti teorisine göz atılacak olursa, Vroom tarafından (1964) geliştirildiği kabul edilen
beklenti teorisinin üç temel unsuru vardır. Bunlar: Amaç değeri (belli bir davranış sonucunun arzu edilir olup olmamasıdır), Araçsallık (davranış karşılığı olası
sonuçlar arasındaki bağlantıdır) ve Beklenti, bireyin çabası ve davranış performansı arasındaki ilişkidir. Eşitlik teorisi gibi beklenti teorisi de rasyonel karar
vericiler olan çalışanların yaptıkları iş davranışları karşılığı potansiyel maliyet
veya faydalarının bilişsel düzeyde değerlendirilerek davranışa yansıdığını varsayar. Ancak eşitlik teorisinden belirgin farklılığı, yalnızca ödemelere değil iş davranışının olumlu (Yan yardımlar, iş tatmini ve tanınma gibi) ve olumsuz (Kınama,
rütbe indirme ve işten çıkarma gibi) potansiyel sonuçları olan bir dizi faktörle de
ilişkilidir. Bu anlayışla beklenti teorisi bir çalışanla ilgili olarak X miktarda çaba
harcarsam, Y miktarda işi tamamlarım (Amaç ve beklenti unsuru), Y miktarda işi
tamamlarsam büyük olasılıkla terfi alırım (Araçsallık unsuru) şeklinde örneklenebilir (Aktaran: Riggio, 2014: 208).

Örgütlerdeki grup içi etkileşimler, grup üyesi bireylerin davranışlarını etkilemektedir. İnsanlar grup içinde adil olmayan tutum ve davranışlara maruz kaldıklarında hem bireysel olarak hem de gruplar arası karşılaştırmalar yaparak durumlarını değerlendirirler. Gruplar arası karşılaştırma yaptıklarında bu durum
göreceli yoksunluk algısı olarak tarif edilmektedir. Grup içinde bireysel olarak
karşılaştırma yaptıklarında ise bireysel göreceli yoksunluk algısı ortaya çıkmaktadır. Göreceli yoksunluk algısı kavramı, ilk kez Stouffer ve meslektaşları (1949)
tarafından öne sürülmüştür. Bu kavramın çatışma ve saldırganlıktaki rolü ise Davis (1959) tarafından geliştirilmiştir. Göreceli yoksunluk, olanla olması gereken
yani gerçeklikle beklentiler arasındaki algılanan adaletsizlik algısına işaret eder.
Bu anlamda göreceli yoksunluk algısı, yaşantılarımızla beklentilerimiz arasında
bir karşılaştırma yaptığımızda ortaya çıkmaktadır. İnsanlar, geçmişte ve şimdiki
koşullarda elde ettiklerine bakarak geleceğe ilişkin bazı beklentilere kapılmakta
ve belli koşullarda elde edilen mevcut edinimler bu beklentileri karşılamaktan
uzak kalmaktadır. Eğer insanlar, grup içinde haksız işlemlere maruz kalıyorlarsa
grupla özdeşleşim kurmaktan vazgeçerler ve grup amaçlarına daha az bağlılık
gösterirler. Durum böyle olduğunda göreceli yoksunluk akut bir hal alır ve hem
bireysel olarak (Benmerkezci göreceli yoksunluk) hem de kollektif olarak huzursuzluk (Göreceli yoksunluk algısı) baş gösterebilir (Aktaran: Hogg & Vaughan,
2014: 403-404). Çalışanların üretim karşıtı iş davranışlarında bulunmalarıyla ilgili olarak; algılanan adaletsizliğe tepki, engellenmişlik, hoşnutsuzluk, rol model
ve heyecan arayışı gibi çok sayıda neden araştırmalarda öne çıkmıştır. Bunların
dışında örgütsel yapıdaki kuralsızlığın (normsuzluk) da üretim karşıtı iş davranışlarıyla ilişkili olduğu belirlenmiştir (Bennett & Rebecca, 2000: 349-356).
Eşitlik, beklenti ve göreceli yoksunluk teorileri bireyin emek ve çabaları karşılığında elde ettiklerini bilişsel düzeyde değerlendirmesine ve aynı zamanda
benzer koşullarda çalışanlarla kendi edinimlerini karşılaştırmaları esasına dayanmaktadır. Örgüt kültürü, örgütün işleyişi ve örgütsel amaçlarla ilgili yönetim
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uygulamaları (Kayırma, ödül veya ceza vb.) adil olmadığında bu durum çalışanlarda eşitsizlik, adaletsizlik algılarına neden olabilecektir. Örgütlerde ortaya çıkan bu türden eşitsiz ve adaletsiz koşullar karşısında, çalışanların bu durumu
kendi lehlerine çevirme ya da kendilerince daha adil bir çözüm seçeneği olarak
suç işleyerek çeşitli türden üretim karşıtı iş davranışlarında bulunmaları mümkün olabilecektir (Spector & Fox, 2010: 31).

Kişilikle ilgili faktörler

Genel olarak üretim karşıtı iş davranışı, birey tarafından bazı gereksinim ya
da güdünün tatmini olarak açıklanmıştır. Bireyler örgütten çalma davranışıyla,
zevk alma, aç gözlülük, heyecan arama, risk alma ya da dikkat çekme gibi bazı
ihtiyaçlarını tatmin edebilirler. Tepkisel üretim karşıtı iş davranışları (Reactive
counterproductive work behaviors) ise bireysel gereksinimde olduğundan farklı
nedenlerle ortaya çıkar. Çalışanlar bazı belirgin durumlar karşısında veya örgütte karşılaştıkları bir olaya yönelik tavır alarak çeşitli davranışlarda bulunurlar.
Bu durumlarda davranış, misilleme, intikam, serbest bırakma ya da kaçma gibi
güdüleri tatmin etmek için yapılır. Bu ayrımla ilişkili olarak ortaya çıkan gözlemler durumu daha belirgin aydınlatabilir. Bir kişi, risk alma gereksinimini tatmin
etmek için bir şeyi çalarken diğeri amiri tarafından haksız davranışa uğradığından misillemede bulunmak için çalabilir (Cullen & Sackett, 2003: 154).

Yazında kişilikle üretim karşıtı iş davranışlarının incelendiği araştırmalarda
önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Kişiliğin bu türden örgütsel davranışlar üzerindeki
rolünü anlamak için yapılan bazı araştırmalara göz atmak yararlı olabilir. Kişilik ölçümlemede kullanılan büyük beşli model ile yapılan bazı araştırmalarda,
üretim karşıtı iş davranışlarıyla kişiliğin bazı boyutlarının tutarlı ilişki gösterdiği
bulunmuştur. Yapılan bir araştırmada kişiliğin sorumluluk alt boyutu ile üretim
karşıtı iş davranışları arasında yüksek düzeyde güçlü olumsuz ilişki bulunmuştur (Anderson, vd., 2001:153; Bowling & Eschleman, 2010: 98). Başka bir araştırmada kişiliğin sorumluluk ve yumuşak başlılık alt boyutlarının üretim karşıtı iş
davranışlarını anlamlı düzeyde yordadığı bulunmuştur (Smithikrai, 2008: 259).
Bunun dışında kişiliğin sorumluluk, duygusal sağlamlık ve yumuşak başlılık alt
boyutlarının da üretim karşıtı iş davranışlarıyla anlamlı ilişkili olduğu bulunurken; aynı çalışmada öfkenin üretim karşıtı iş davranışlarının en güçlü belirleyicisi olduğu bulunmuştur (O’Boyle, vd., 2011: 41). Kişiliğin narsizm boyutuyla üretim karşıtı iş davranışlarının incelendiği diğer bir araştırmada, narsizmin anlamlı düzeyde üretim karşıtı iş davranışlarını yordadığı, iş sınırlamaları ile üretim
karşıtı iş davranışları arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (Penney &
Spector, 2002: 131). Algılanan adaletsizlik ve A tipi kişiliğin iş yeri saldırganlığı ile ilişkisinin araştırıldığı başka bir çalışmada ise; araştırma katılımcılarının
saldırganlığın çeşitli biçimlerini (Örtük ve açık saldırganlık) deneyimledikleri
bulunmuştur. Araştırmada saldırganlığın örtük biçiminin (Dedikodu yapma, iş
yavaşlatma, işe geç gelme gibi) iş yerinde anlamlı düzeyde açık biçiminden (Fiziksel, sözel saldırı veya taciz gibi) daha sık olduğu bulunmuştur. Ayrıca araştırmada algılanan adaletsizlik ne kadar yüksekse katılımcıların o kadar daha fazla
iş yerinde saldırganlığa eğilimli oldukları bulunmuştur. Çalışanlar tarafından
adaletsizliğin kaynaklarının amirler ve örgüt olarak algılandığı belirlenmiştir.
Aynı araştırmada elde edilen sonuçlardan bir diğeri ise; bireylerin A tipi kişilik
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puanları yükseldikçe, çeşitli iş yeri saldırganlık biçimlerine yönelimlerinde artış
olduğu da bulunmuştur (Baron, vd., 1999: 291-293).

İş özellikleriyle ilgili faktörler

İşin yapısı, iş tanımı, niteliği, zorluğu, iş yükü, işle ilgili rol belirsizliği ve rol
çatışması gibi iş özellikleri çalışanların üretim karşıtı iş davranışlarında bulunmalarına neden olabilir. İş özellikleri, çalışanları işlerinde daha iyi performans
göstermeye güdüleyebileceği gibi tam tersi etki yaparak üretkenlik karşıtı iş
davranışlarına da yönlendirebilir. Özellikle çalışanlara işleriyle ilgili daha fazla
sorumluluk, daha anlamlı iş, daha çok özerklik ve daha çok geri bildirim sağlamak
için işlerin yeniden tasarlanması stresi azaltabilir çünkü bu faktörler çalışanlara
iş ile ilgili eylemler üzerinde daha çok kontrol imkanı verirken, diğerlerine olan
bağımlılığı azaltır. Ayrıca çalışanlara işleriyle ilgili hedef belirleme imkanı sağlandığında, çalışanlar kendilerini hedeflerine daha yüksek derecede adadıklarında ve
yaptıkları işin amacını anladıklarında daha az stres yaşayabilirler. Çalışanların hedef yönelimli çalışmaları onların dikkatini ve enerjilerini işle ilgili daha uyumlu ve
yapıcı çaba sergilemeye yönelttiğinden hem örgüte hem de diğer kişilere yönelik
olumsuz davranışlardan koruyucu etki yapabilir (Robbins & Judge, 2013: 616).

Durumsal ve çevresel faktörler

Üretim karşıtı iş davranışlarının ortaya çıkmasında çeşitli durumsal ve çevresel faktörlerin de etkisi bulunabilmektedir. Dollard ve meslektaşları (1939) tarafından öne sürülen ve psikoloji bilimi tarafından yaygın bir şekilde kabul gören
engellenme-saldırganlık kuramına göre; Engellenmişlik, her zaman bir tür saldırganlığa yol açmaktadır. Engellenmişlik, bireyi bir amaca erişmekten alıkoyan
her şeydir. Engellenmişlik, amaca ulaşma güdümüz çok güçlü olduğunda, doyum
beklediğimizde ve önümüz tamamen kesildiğinde daha da büyür. Engellenme
hoşnutsuzluğun önemli bir örneğidir. Ancak suya düşmüş bir beklenti, kişisel bir
aşağılanma ya da fiziksel bir acı olsun, herhangi itici bir olay duygusal patlamayı tetikleyebilir. Depresif bir durumda olmanın verdiği ıstırap dahi düşmanca ve
saldırgan davranış olasılığını arttırabilir (Aktaran Myers, 2015: 359-366). Örgüt,
birey tutumları üzerinde daha az kontrole sahip olduğunda yani çalışanın tutum
ve davranışlarını kontrol eden bir mekanizma olmadığında bu durum saldırganlığa
neden olabilir. Bu durumun tam tersi birey üzerindeki aşırı kontrol de iş yeri saldırganlığına neden olabilir. Durumsal faktörler, örgüt içinde dışlama, aşağılama ve
zarar verme gibi belirgin olaylara yol açabilir. Bu durumsal faktörler, stres yapıcılar
veya çevresel özellikler bir arada stres olarak bilinen öznel yaşantılara sebebiyet
verebilir. İşten ayrılmalar veya iş güvensizliği durumlarında stres artarak, çalışan
şiddete eğilimli yaşantılar deneyimler, artan stres iş yerinde saldırgan davranışla
sonuçlanabilir. Durumsal faktörler işle ilişkili stresi içererek saldırganlığa neden
olabilmektedir (Kelloway, vd., 2006: 612). Bunların dışında insanların durumsal
koşullarda saldırganca eylemlerde bulunma olasılığını etkileyen başka koşullar
da bulunmaktadır. Bu durumsal koşullar; sıcaklık ve kalabalık olarak açıklanabilir. Araştırmalar, hava sıcaklığı arttıkça aile içi şiddette (Cohn, 1993), intiharlarda
(Maes, vd., 1994) kollektif şiddette (Carlsmith & Anderson, 1979) tecavüz ve cinayet vakaları üzerinde (Anderson & Anderson, 1984) artış olduğunu göstermektedir. Kalabalık ortamlar insanlar üzerinde strese ve antisosyal davranışlara yol
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açabilmektedir (Aktaran: Hogg & Vaughan, 2014: 472). Ayrıca kişisel hakarete
maruz kalma, yorucu egzersiz, sıcak havanın fizyolojik uyarılmışlığı tetiklemesi
gibi durumsal ve çevresel faktörler saldırganlığı arttırıcı etkide bulunabilmektedir (Anderson, vd., 1996: 369).

Demografik faktörler

Farklı demografik değişkenlerden elde edilen sonuçlarda; daha genç katılımcıların (19-24) anlamlı düzeyde ve daha sık orta yaş ve ötesindeki (35 yaş ve üstü)
bireylere göre iş yerinde saldırgan davranışlara kalkıştıkları belirlenmiştir. Kadınlar ve erkekler arasında iş yerinde saldırganlığın kurbanı olma bakımından anlamlı
düzeyde bir farklılık bulunmamıştır ancak kadınların erkeklere göre diğer bireylere daha az saldırgan davranışlara kalkıştıkları belirlenmiştir (Baron, vd., 1999:
291-293). Yapılan kapsamlı bir meta analiz çalışmasında cinsiyetin üretim karşıtı
iş davranışlarını anlamlı olarak yordayan bir değişken olduğu ve erkeklerin kadınlara göre daha fazla saldırgan edimlerde bulundukları belirlenmiştir (Hershcovis,
vd., 2007: 233). Farklı iş alanlarında (Tekstil, yiyecek, otomotiv) çalışan 200 kişinin katıldığı bir başka çalışmada ise üretim karşıtı iş davranışlarıyla cinsiyet ve yaş
arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken, aylık gelirle olumsuz ve anlamlı bir ilişki
bulunmuştur (Bayram, vd., 2009: 184-185). Kamu ve özel kurumlardan 400 çalışan üzerinde üretim karşıtı iş davranışlarının incelendiği bir araştırmada, erkeklerin kadınlardan daha fazla kötüye kullanma, çalma ve sabotaj davranışları sergiledikleri bulunmuştur (Öcel & Aydın, 2010: 82). 915 çalışan üniversite öğrencisi
üzerinde yapılan diğer bir çalışmada ise, üretim karşıtı iş davranışları ile cinsiyet
arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Erkeklerin kadınlara göre hem örgüte yönelik
hem de kişilere yönelik daha fazla üretim karşıtı iş davranışlarında bulundukları
belirlenmiştir (Spector & Zhou, 2014: 673).
Burada açıklanan faktörlerin dışında ayrıca üretim karşıtı iş davranışlarının
nedenleriyle ilgili mevcut bilgi yapısına farklı perspektiften değerlendirmeler de
dikkat çekmektedir. Örgütlerde üretim karşıtı iş davranışlarının nedenlerinin sorgulandığı bir çalışmada, insanların işten ayrılma, hırsızlık yapma ve sahtekarlık
davranışlarının altında yatan güdüyle ilgili olarak üç tür faktörün öç alma ve ihanet
etme gibi davranışlara yol açtığı öne sürülmüştür. Birincisi, bireysel farklılıklardır.
Her birey, yetenek, kişilik, değerler ve ihtiyaçlar bakımından eşsizdir ve bu özellikler
bireylerin dünyayı nasıl deneyimlediklerini, iş yerlerinde özgün deneyimlere nasıl
tepki verdiklerini belirlemektedir. İş yerlerinde benzer koşul ve deneyim yaşamalarına rağmen insanların aksilik, fırsat ve kişisel yarar sağlayacak durumlarla karşılaştıklarında, tamamen birbirlerinden farklı tepkiler verme nedenleri bireysel farklılıklarla açıklanabilir. İkincisi, iş grubu, yöneticinin ya da amirin liderlik stili, örgüt
yapısı, kültür, verimlilik ve tatmin gibi sosyal güçlerdir. Bu güçler oldukça kuvvetli
olabilir ancak çalışma süresince koşullara bağlı olarak bu güçlerin değişken olduğu
söylenebilir. Üçüncü olarak, ekonomik ve politik iklim gibi sosyal faktörlerdir. Daha
refah, demokratik ve düzenli bir toplumda, düzensiz, otokratik, yozlaşmış, ahlak ve
kanunların daha az önemli olduğu topluma göre, ihanet türü davranışlar ve örgütsel
ihanet, büyük olasılıkla çok daha az olacaktır (Furnham & Taylor, 2004: 27).
Üretim karşıtı iş davranışları örgütlerde strese, gerginliğe, huzursuzluğa, iş
yerinde psikolojik tacize (mobbing) yol açabilir. Bu durum örgütün üretim ve
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ekonomik kaybının yanı sıra, örgütsel yapıda iş barışını bozan bir etkiye de neden olabilir. Üretim karşıtı iş davranışları içerdiği boyutlar bakımından ve her bir
boyut içinde yer alan çeşitli türden olumsuz ve zarar verici davranışlar bağlamında (hem örgüte yönelik hem de bireylere yönelik) iş yerinde psikolojik taciz, sanal kaytarma, örgütsel sinizm ve örgütsel toksisite gibi olgularla da ilişkili olduğu
söylenebilir. Örgütlerde üretim karşıtı iş davranışları engellenmişlik, saldırganlık
ve aşağılamayı içermektedir. Engellenmişlik, örgütsel saldırganlığın öncülerinden biridir ve hedefe yönelik davranış engellendiğinde ortaya çıkar. Çalışanların
çeşitli tepkileri engellendiğinde bu durum onlarda düşmanlık, örgütsel saldırı
veya sabotaj gibi üretim karşıtı iş davranışlarına uyan zararlı davranışlara neden
olabilmektedir. Diğer davranışsal tepkiler iş performansının azalması, devamsızlık, örgütsel ve kişiler arası saldırganlıktır. Çalışanların örgütsel saldırganlığa
tepkileri, hoşnutsuzluk, uyarılmışlık, stres, bunaltı ve öfkeyi içermektedir. Çalışanlar örgüte yönelik saldırgan davranışlarla tepkide bulunabilirler veya örgütten ayrılabilirler. Bu tür tepkiler, grup ve örgütsel üretkenliği azaltır. Aşağılanma,
değersizleştirilme, stres ve engellenmişlik genel olarak iş yerinde psikolojik tacizin nedenleridir. İş yerinde psikolojik taciz kurbanı, tepki olarak üretim karşıtı iş
davranışlarına girişebilir (Ayoko, vd., 2003: 285).
Bütün bu açıklamalar sonucunda, üretim karşıtı iş davranışlarının örgütlerde
ortaya çıkmasıyla ilgili çok sayıda faktörün etkisinin bulunduğu anlaşılmaktadır.
Aynı zamanda üretim karşıtı iş davranışlarının olumsuz türden örgütsel davranışlar kapsamındaki olgularla da ilişkisi olduğu görülmektedir. Yıkıcı, zararlı ve
olumsuz davranışları içeren ve örgütlerin karanlık yüzünü oluşturan bu davranışların, insan faktörü dikkate alındığında örgütsel yapılarda tümüyle ortadan
kaldırılması mümkün olmayabilir. Ancak bu davranışların önemli ölçüde azaltılmasıyla ilgili önlemler alınabilir. Bu doğrultuda yazında yer alan görüşlerden
bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

Üretim karşıtı iş davranışlarının önlenmesine yönelik görüşler

Üretim karşıtı iş davranışlarının nedenlerinin çok faktörlü bir yapıyı ortaya
çıkarması sonucunda bu yapılarla ilişkili düzenlemeler, çalışanların örgütsel yapılarda bu türden olumsuz iş davranışlarına eğilimlerini önemli ölçüde azaltabilir. Örgütsel düzeyde üretim karşıtı iş davranışlarını önlemeye yönelik olarak
örgüt yöneticilerinin çalışanlara eşit davranması, adil kararlar vermesi üzerinde
durulması gereken önemli bir husustur. Örgütsel yapıda aynı rol, statü ve iş deneyimine sahip çalışanların emekleri karşılığı aldıkları ücret, sosyal ve özlük haklarının da aynı koşullarda eşitlik ilkesi gözetilerek sağlanması örgütlerde üretim
karşıtı iş davranışlarının önlenmesine belirli ölçüde yarar sağlayabilir. Çalışanlara adil davranıldığından emin olmak, uygun iş yükü vermek, işi açık bir şekilde
tanımlamak ve çalışanlar arasındaki kişiler arası anlaşmazlıklarda arabuluculuk
yapmak için yetiştirilmiş uzman nezaretçilere sahip olmak üretim karşıtı iş davranışlarını önlemek için sayılabilecek stratejilerden bazılarıdır (Riggio, 2014:
275). Çalışanlarda örgüte aidiyet hissi oluşturacak, onların gönüllü olarak örgüt
yararına davranışlar sergilemelerini sağlayacak, örgütsel vatandaşlık davranışlarını kazandıracak uygulama ve ödüllendirmeler, bu türden zararlı davranışların yapılmasının önüne geçebilecektir. Örgütsel vatandaşlık davranışı ile üretim
karşıtı iş davranışları arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmalarda, örgütsel
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vatandaşlık davranışı ile üretim karşıtı iş davranışı arasında güçlü olumsuz bir
ilişkinin olduğu ortaya konmuştur (Sackett, 2002; Dalal, 2005). Dolayısıyla örgütlerde örgütsel vatandaşlık davranışını teşvik edecek uygulamalara ve maddi
veya manevi ödüllere yer vermek, üretim karşıtı iş davranışlarının azalmasına
yarar sağlayabilecektir.

Stres, nedensel bir faktör olarak bireyler üzerinde üretim karşıtı iş davranışlarına yol açabilmektedir. Stres yaratan koşulların kontrol altına alınması bu türden davranışların önlenmesine yarar sağlayabilir. Örgütsel yapılarda çalışanlar
için iş stresi ve örgütsel stres olmak üzere iki tür stresten söz etmek doğru bir
yaklaşım olacaktır. İş stresi, iş talepleri ve kaynakları arasındaki dengesizliğin çalışanlar üzerinde ortaya çıkardığı rahatsız edici yaşantılar olarak tanımlanabilir.
Örgütsel stres ise, kişiler arası çatışma, iş üzerinde kontrol yoksunluğu ve aşırı
iş talepleri olarak açıklanabilir. Hem iş stresi he de örgütsel stres çalışanların
psikolojik ve davranışsal tepki olarak üretim karşıtı iş davranışlarında bulunmalarına neden olabilir (Roberts, vd., 2011:450). Üretim karşıtı iş davranışlarının
iş stresiyle ilişkili olarak incelendiği araştırmalarda; iş stresi ve iş stresörleri ile
bu türden davranışlar arasında tutarlı ve güçlü ilişki bulunmuştur (Spector&
Penney, 2005; Bowling & Eschleman, 2010). Bu nedenle örgüt yöneticileri veya
liderler hem iş stresi hem de örgütsel stres kaynaklarını kontrol edebilirlerse ve
çalışanlar üzerinde bu stres faktörlerini azaltacak önlemler alabilirlerse çalışanların üretim karşıtı iş davranışlarına yönelik eğilimleri de önlenebilir.
Örgütlerde üretim karşıtı iş davranışları ile örgütsel iklim arasında da anlamlı
ilişkiler ve etkiler bulunabilmektedir. Örgütsel iklim çalışanların davranışlarını
biçimlendiren önemli bir faktör olabilir. Örgütsel iklim, paylaşılan örgüt politikaları, uygulamaları ve işlemleri olarak tanımlanmaktadır. Etik iklim, örgütsel iklimin alt boyutlarından biridir. Bir örgütün etik iklimini, etik olarak doğru davranış nedir, örgütlerde etik konular nasıl ele alınmalıdır hususlarını içermektedir.
Etik iklim yalnızca çalışanların etik davranışlarıyla bağlantılı olmayabilir, gecikme, devamsızlık ve düşük performans gibi üretim karşıtı iş davranışlarını da içerebilmektedir. Üretim karşıtı iş davranışları kısmen bir örgütün etik ikliminden
de öngörülebilir (Peterson, 2002:49-50). Yapılan bazı çalışmalarda bir örgütün
etik ikliminin çalışanların etik davranışlarını anlamlı düzeyde etkilediğine yönelik önemli sonuçlar ortaya konmuştur (Wimbush & Shepard, 1994; Liu & Jing,
2010; Kanten & Ülker, 2013; Chernyak-Hai & Tziner, 2014). Dolayısıyla örgütlerde etik iklimi güçlendirecek etik uygulamaların öne çıkarılması üretim karşıtı iş
davranışlarının önlenmesinde işe yarayabilecek bir yöntem olarak düşünülebilir.
Üretim karşıtı iş davranışları, söz gelimi devamsızlık, madde kullanımı veya
öğle arası süresini uzatmak gibi davranışlar örgütler için işlevi olmayan yararsız
davranışlar olarak düşünülse de çalışanların bazı durumlarda stresle başa çıkabilmek için geçici çözüm sağlama amacıyla başvurdukları davranışlar olabilir.
Çalışanlar bireysel düzeyde stresle başa çıkabilmek için örgüt amaçlarına uyan,
içsel güdülenmeyi arttırıcı değişik stratejiler (Statü kazanmak, terfi almak için
işinde daha fazla çabalamak, ya da sosyal onay veya ödül almak için örgüt normlarına uymak gibi bir dizi farklı koşullarda dikkati stresten uzaklaştırıcı davranışlarda bulunmaları mümkün olabilir) uygulayabilirler. Bunun yanı sıra çalışanlar
iş yerlerinde çevrelerindeki bireylerden de sosyal destek sağlayabilirler (Sakurai,
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2011:9). Sosyal destek, çeşitli nitelik ve önemdeki yardım ilişkileriyle ilgili algıyı
açıklamaktadır. Sosyal desteğin bilgi, duygu, araç, maddi yardım türleri bulunmaktadır ayrıca çalışanların iş yeri kaynaklarından (Amirler, çalışma arkadaşları) algılayarak kendilerini daha iyi hissettikleri iş yeri desteği ya da örgütsel destek de bulunmaktadır (Kossek, vd., 2011: 292). Çalışanların iş yerlerinde iş arkadaşlarından, amirlerinden ve müşterilerden sosyal destek almalarının yanı sıra
iş yeri dışındaki sosyal kaynaklar olan aile, arkadaş ve akrabalarından da sosyal
destek sağlamaları mümkündür. Bu anlamda çalışanlar farklı kaynaklardan sosyal destek alabilecekleri gibi farklı türden sosyal destek de sağlayabilirler. Sosyal
desteğin farklı türleri: Duygusal destek, bireye saygı ve değer vermeyi içermektedir. Bireyin hatalarına, sorunlarına ve sıkıntılarına rağmen kabul edildiği, kişiler
arası iletişim yoluyla öz saygısının arttırıldığı bir dayanaktır. Bilgi desteği, problemli durumlarla başa çıkabilme, anlama ve yardım etmeyi içermektedir. Bilgi
desteği, tavsiye, değerlendirme ve bilişsel rehberlik olarak da adlandırılmaktadır.
Araçsal destek, maddi yardım, malzeme ve gereksinim duyulan araç gereci sağlama desteğidir (Cohen & Wills, 1985: 313). Yazında sosyal desteğin çalışanların
üretim karşıtı iş davranışlarıyla anlamlı düzeyde ilişkisini ortaya koyan araştırma sonuçları bulunmaktadır. Bu araştırmalarda sosyal desteğin bireylerde strese
karşı koruyucu tampon gibi bir işlevi olduğu ve çalışanları stresten koruyarak
çalışanların daha az üretim karşıtı iş davranışlarında bulundukları açıklanmıştır
(Joy & Galu, 2016; Akbaş Tuna, & Boylu, 2016). Örgütlerde çalışanlara yönelik
sosyal destek sağlanması onların hem stresli durumların üstesinden gelmelerine yarar sağlayabilir hem de daha rasyonel ve işlevsel kararlar alarak karşılaştıkları sorunlara gerçekçi çözümler üretmelerine yardımcı olabilir. Bu nedenle
örgütlerde sosyal desteği geliştirmek ve üretim karşıtı iş davranışlarını azaltmak
için paylaşımı, işbirliğini, iletişimi ve dayanışmayı arttıran eğitimlerin yapılması
önemlidir. Bununla birlikte örgütlerde iş dışı sosyal faaliyetlere yer vermek de
sosyal desteği geliştirebilir. Burada sıralanan önerilerin dışında örgütlerde üretim karşıtı iş davranışlarını azaltmak veya ortadan kaldırmak için, çalışanları bu
türden olumsuz iş davranışlarından vazgeçirici ya da caydırıcı bazı politikalar
(Örneğin çalışanların bu türden olumsuz davranışları sonlandırmaları için sosyal
medya web sitelerine veya iş yerinde duvarlara yazı yazmak, broşür asmak gibi)
izlenebilir. Çalışanları iş yerinde kameralarla izlemek üretim karşıtı iş davranışlarını kontrol etme ya da azaltma amaçlı olarak sunulan bir öneri olsa da bu türden tedbirler hem maliyetli olmakta hem de çalışanlarda morali, güveni, örgüte
bağlılığı ve aidiyet duygusunu düşürebilmektedir. Ayrıca çalışanlarda gerilimin
artmasına, iş doyumsuzluğuna veya istenmeyen türden tutum ve davranışlara
hatta potansiyel olarak üretim karşıtı iş davranışlarının artmasına neden olabilir.
Bu nedenle örgütlerde bu hususları da dikkate alarak olumsuz ve zararlı iş davranışlarını önlemede çalışanları kameralarla izlemek yerine örgütler ve yöneticiler,
işe alım sürecinde çalışanlara örgüt normlarını, dürüstlüğü ve adaleti vurgulayarak örgüt kültürüne uyumlarını sağlayıcı tutum içinde olabilirler. Bunların yanı
sıra çalışanlara anlamlı iş, özerklik, işe katılım, iş üzerinde kontrol imkanı sağlanması ve olasılıkla en önemli strateji olarak karşılıklı saygı, dürüstlük, çalışan
katılımı ve özerkliğe dayalı bir örgüt kültürü geliştirilmesi bu türden olumsuz
ve zararlı davranışları önlemede işe yarayabilecek etkili unsurlardır (Bennett &
Marasi, 2015: 724-725).
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Sonuç ve öneriler

Günümüz modern iş yaşamında insanlar örgütlerde bir arada ilişki ve etkileşim halinde çalışmakta, ürün ve hizmet ortaya koymaktadır. Örgütlerde çalışanların kişilik özellikleri, durumsal ve çevresel faktörler, örgütlerin yapı, kültür ve
işleyişinden kaynaklanan etkenler, işin özellikleri ve demografik etmenler gibi
çok sayıda faktör çalışanlarda üretim karşıtı iş davranışlarını ortaya çıkarabilmektedir. Bu türden örgüt yapısında ortaya çıkan olumsuz davranışlar çalışanlara, örgütlere ve ülke ekonomisine büyük zararlar verebilmektedir. Üretim karşıtı
iş davranışlarını kişiler arası, işle ilgili ve örgüte yönelik eylemler olarak kabaca
üç kategoride ele aldığımızda bunların farklı davranış biçimleriyle görülebileceğini söylemek mümkündür. Çalışanlar arasındaki ve hiyerarşik yapıdaki kişiler
arası ya da müşteriyle yaşanan aktif saldırganlık durumları (Fiziksel, cinsel, sözel, psikolojik saldırganlık ve taciz gibi), gerilim, çatışma durumları ve pasif saldırganlık durumları (İşe geç gelme, devamsızlık yapma, yemek molalarını uzatma, yavaş çalışma, gereksiz sağlık izinleri alma gibi) örgütleri verimsiz ve işlevsiz
hale getirebilmektedir. Örgüte ait araç gereci veya eşyayı çalma, bozma, kırma,
talimatlara uymadan bu araç gereci çalıştırma veya kullanma gibi örgüte kasıtlı
olarak zarar vermeyi amaçlayan bu davranışlar sonucunda ciddi ekonomik kayıplar söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla üretim karşıtı iş davranışları çok
boyutu olan ve karmaşık bir örgüt sorunudur. Ayrıca değişen iş yaşamı, sosyal
yaşam, teknoloji, örgütsel yapı ve bunların çalışanlar üzerindeki etkileri de düşünüldüğünde farklı türde üretim karşıtı iş davranışlarının örgütlerde görülmesi
mümkün olabilir. Davranış biçimleri ve oluş nedenleri farklılaşsa da gelecekte de
üretim karşıtı iş davranışları örgütler için önemli sorun olmaya devam edecek
bir olgu olarak görünmektedir. Bu nedenle hâlihazırda üretim karşıtı iş davranışlarını açıklayıp, anlaşılır bir bakış açısı oluşturmaya çalışan teorik ve kavramsal
çalışmaların sürdürülmesi bu tür davranışların doğasının bilimsel bakış açısıyla
anlaşılmasına, açıklanmasına ve önlem alınmasına imkan verebilecektir.
Bunun dışında üretim karşıtı iş davranışlarının açıklanan faktörler dışında ne
gibi faktörlerle de ilişkisi olabileceği gelecekte yapılacak farklı desenli araştırmalarda incelenebilir. Hangi tür örgütsel yapılarda veya hangi iş kollarında ne gibi
üretim karşıtı iş davranışlarının görüldüğüne yönelik büyük çaplı araştırmalar
yapılabilir. Bu davranışların çalışanlara, örgütlere hangi düzeylerde (Ekonomik,
sosyal ve psikolojik gibi) zararlara yol açtığı yapılacak araştırmalarda ortaya konulabilir ayrıca daha kapsamlı olarak ülke ekonomisine bu davranışların maliyetleri hesaplanabilir. Bunun yanı sıra daha bütüncül sonuçlara ulaşmak adına
meta analiz çalışmalarına da yer verilebilir. Ayrıca yazında ağırlıklı olarak üretim
karşıtı iş davranışlarıyla ilgili betimsel, ilişkisel ya da aracı değişkenlerle ilişkili
nicel sonuçlar ortaya konmuştur. Ancak son yıllarda sosyal bilimlerde olguları
derinlemesine inceleme olanağı veren nitel analiz çalışmaları ağırlık kazanmaya
başlamıştır. Üretim karşıtı iş davranışlarının nitel yöntemlerle incelenmesiyle bu
davranışların altında yatan çok farklı psikolojik ve sosyal özelliklerle karşılaşmak veya yeni keşifler yapmak mümkün olabilir. Bunun dışında üretim karşıtı iş
davranışlarıyla ilgili olarak neden-sonuca olanak sağlayan nicel çalışmayla nitel
çalışmayı birlikte sunan karma çalışmalar (mixed tip) bu davranışların anlaşılması ve açıklanması adına çok daha üretken ve zengin sonuçlar ortaya koyabilir.
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Bilimsel çalışmalar ışığında elde edilen sonuçlar doğrultusunda, hem endüstri ve
örgüt psikolojisi hem de yönetim bilimi alanında çalışan profesyoneller için örgütlerin karanlık yüzü olan üretim karşıtı iş davranışlarını aydınlatmak ve bunlara yönelik en uygun önlemleri almak mümkün olabilecektir. Örgütsel yapılar
birbirlerine benzeseler de her örgütün kendine özgü kimliği, yapısı, kültürü ve
işleyişi vardır, bu nedenle her örgütsel yapıdaki üretim karşıtı iş davranışlarının
kendine özgü doğasında incelenmesi ve bu farklılığa da vurgu yapılması önemli
bir ayrıntı olarak dikkate almayı gerektirebilir.
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NIETZSCHE’DE DİN ETİĞİ VE AHLAK
PROBLEMİ
Banu ALAN SÜMER

Bu çalışmada Nietzsche’nin Hıristiyanlık eleştirisi daha çok Deccal adlı eserindeki görüşleri bağlamında ele alınmaktadır. Nietzsche’nin birçok eserinde
meydan okuduğu Hıristiyanlık ve beraberinde getirdiği Hıristiyan ahlakı ise,
eleştirilerinin temelini teşkil eden nihilizm problemi açısından incelenmektedir.
Nietzsche Hıristiyanlığı, özünde Platonculuğun bulunduğu Batı metafiziği geleneği içerisinde eleştirir. Onun için Hıristiyanlık bu geleneğin daha yaygın hale
gelmiş ve geniş kitlelerce benimsenmiş bir şeklidir.
Hem geleneksel ahlakı ve Hıristiyanlığı hem de felsefeyi hayatın bir ussallaştırılması olarak gören Nietzsche, ahlaki iddialar karşısında şüpheci bir tutum benimsemiştir. Hıristiyanlık değerlerinin çöktüğünü söyleyen Nietzsche’ye göre her insan,
tanrısız dünyasında, bulunduğu her eylemin tüm sorumluluğunu üstlenmelidir. Bir
özgürlük içinde kendi değerlerini bulmalıdır. İster tanrısal ister başka doğa güçleri
tarafından olsun, bulunduğu eylemler için hiçbir ceza söz konusu değildir.

Nietzsche’nin felsefe öğretisi, kendi çağına tümden bir karşı çıkış olarak görülmektedir. Onun temel problemi, insanı akılcılığın hâkimiyetinden kurtarmak
ve ona kendisi üzerinden düşünmek için bir fırsat sunmaktır. Hıristiyanlığa ve Hıristiyan ahlakına yönelttiği eleştirilerin temelinde, “insanın yaşamı bir sanat eseri gibi yaşaması gerektiği”1 düşüncesi yer alır. Nietzsche’ye göre tanrı ölmüştür
ve insanlar bu dünyada yalnız kalmışlardır. Dolayısıyla insanların, tanrıdan bekledikleri umut ve istekleri bir kenara bırakmaları ve kendilerini var olan gerçek
dünyaya adamaları gerekir. Tanrının ölümü, tanrının varlığının reddine yönelik
bir kanıtlama girişimi olarak değil, duyuüstü dünyanın etkin bir gücü olmadığını
ve bu dünyanın bir yaşam sunamayacağını ifade eden bir düşünce olarak algılanmalıdır. “Tanrı sanıdır, ama ben sizin sanınızın, yaratıcı iradenizden öteye gitmemesini istiyorum. Siz bir tanrı yaratabilir misiniz? öyleyse bana hiçbir tanrıdan
söz etmeyin, oysa üstinsanı pek güzel yaratabilirsiniz.”2
Nietzsche evrensellik iddiası taşıyan bütün öğretilere savaş açmış, dolayısıyla
tüm dinlere ve ahlak öğretilerine karşı çıkmıştır. Çünkü ona göre insanların yetenekleri, koşulları, olanakları temelde birbirinden farklıdır ve onlara tek ve evrensel bir ölçüt getirmeye çalışmak, insanların olanaklarını sınırlamak anlamına gelir. Nietzsche ile birlikte, öteki dünya ve onun tüm hayaletleri artık yok olmuştur;
geriye yazgımızın oynadığı bu dünya kalmıştır. Bu dünyadaki eylemlerimiz, daha
önce sahip olamadıkları bir yoğunluk ve değer kazanmıştır. Çünkü bundan böyle
gelecek, yalnızca insanlara ve onların iradelerine bırakılmıştır. Oysa Batı felsefesi gerçeklik hakkında metafizik hakikat açıklamaları yaparak gerçekliği çarpıtmıştır. Felsefe, özellikle Sokrates sonrası dönem için Greklerde, tümel doğruya
ulaşma çabasıdır. Nietzsche ise, Greklere böyle bir hakikate inanmaları sebebiyle

1
2

Solomon, Continental Philosophy Since 1750 The Rise and Fall of the Self, s.114.
Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt, s.72.
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karşı çıkmış ve tümel gerçekliği reddetmiştir. Çünkü ona göre gerçeğin kendisi
kaotik niteliktedir, sürekli değişen bir yapıdadır ve tümel olamaz. Böyle bir dünyada tümel bilgi elde edilemez. Nietzsche’nin bir evrensel dünya dini geliştirme
düşüncesine eleştirisi de burada ortaya çıkar. O, Hıristiyanlığı Platonculuğun dinsel bir türevi, dindeki bir devamı olarak nitelendirmiştir. Hıristiyanlık, insanı bu
dünyadan koparıp, soyut olan dünyaya çekmeye çalışan bir dindir. Nietzsche’nin
Hıristiyanlığa olan eleştirileri de bu noktada başlar.

I.

Nietzsche’nin din konusunda sert düşünceleri vardır. Hıristiyan öğretisine karşı
takındığı tutum ve ona olan başkaldırışı 19. yüzyılda çok ses getirmese de, Nietzsche’nin tanınmasıyla ve üne kavuşmasıyla beraber büyük yankı uyandırmıştır. Çünkü Nietzsche Deccal adlı eserinde Hıristiyanlığın kökeni konusunda çeşitli araştırmalarda bulunmuş ve Hıristiyan ahlak öğretisine ciddi eleştiriler yöneltmiştir.
Nietzsche ‘Tanrı öldü’ sözünü ilk kez, 1882 yılında yayınlanan ‘Die Fröhliche
Wissenschaft’ (Şen Bilim) adlı yapıtının üçüncü kitabında yazmıştır. O dönemin
koşullarına göre yorumlanması gereken tanrının ölümü düşüncesini kendi tabiriyle bir kaçığın ağzından duyurmuş, gündüz vakti elinde fenerle dolaşıp “tanrı
öldü! tanrı öldü!” diye bağıran bir delinin ağzından, tanrının ölümünü ilan etmiştir. Nietzsche metafiziğinin çıkış noktası bu yazıyla oluşmaya başlamıştır. Daha
sonra bu ünlü söz, Böyle Buyurdu Zerdüşt isimli kitabında dile getirilmiştir. Nietzsche bu durumu nihilizm çağına giriş olarak değerlendirmiş, tanrıyı öldürenin
biz olduğumuzu söylemiştir.
“Şimdi nereye gidiyoruz? Bütün güneşlerden uzağa mı?durmadan
düşmüyor muyuz? Öne, arkaya, sağa, sola, her yere düşmüyor muyuz?
Hala bir yüksek ve alçak kavramı var mı? Sonsuz bir hiçlik içinde aylak
aylak dolaşmıyor muyuz? Yüzümüzde boşluğun nefesini duyumsamıyor muyuz? Hava şimdi daha soğuk değil mi? Geceler gittikçe daha fazla karanlıklaşmıyor mu? Tanrı öldü! Tanrı öldü! Onu öldüren biziz!”3

‘Tanrı öldü’ sözü, duyuüstü dünyanın etkin bir gücü olmadığı, bu dünyanın
artık bir yaşam veremeyeceği anlamına gelir. Nietzsche kendi felsefesini metafiziğe, yani Platonculuğa karşı bir akım olarak görüyordu.4 Böylece Batı felsefesini
Platonculuk olarak anlayan Nietzsche için metafizik sona ermiştir. Tanrının ölümü aynı zamanda, kişiyi açık seçik ahlak yasalarının olmadığı bir dünyada nasıl yaşamalı sorusuyla karşı karşıya bırakır. Ahlak sorunu, Tanrının yokluğunda
intikam ve uzlaşma kurumunun eksik olduğunun keşfedilmesiyle belirir. Bizim
ahlakı dindışı bir bilim nesnesine dönüştürmemizi ve böylece bir ahlak bilimi
olarak toplumbilim tasarısının olanaklı hale gelmesini sağlayan neden Tanrının
ölümünün keşfedilmesidir.5

Tanrının insan tarafından uydurulmuş bir yücelik olduğunu, bu kavramın
temsil ettiği hayat görüşünün ise temel olarak varoluşa karşıt olduğunu düşünen
Nietzsche tanrının öldürülüşünü, yaşamı yeniden değerlendirmek ve yaratmak

3
4
5

Nietzsche, Şen Bilim, s.130.
Heidegger, Nietzsche’nin Tanrı Öldü Sözü, s.18.
Stauth, Nietzsche’nin Dansı, s. 158.
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için bir şans olarak görür. İnsan bu ölümü büyük bir reddedişe ve kendi üzerinde yeni bir zafere dönüştürmelidir, yoksa anlamsızlığın ve yokluğun içinde yaşamakla bunun bedelini ödeyecektir. Tanrının ölümü üstinsana giden yolu açmış
olduğundan, bu şansın iyi değerlendirilmesi gerekir. Tanrı ölmüştür; çünkü insan
kendi hareketlerini yönlendirebilecek düzeydedir.
Nietzsche’ye göre, Hıristiyan tanrı emredicidir. İnsanın dünya nimetlerinden
faydalanması yerine, çile çekmesini ister. Sahip olduğumuz tüm değerler, dünyanın gerçek doğasını görmemizi engellemek amacıyla geliştirilmiş araçlardır. Bize
bu dünyada yapmamız gerekenleri buyuran evrensel öğretiler, insanın özgür ve
başkaldıran doğasını yok etmeye, onları birer sürü parçası haline getirmeye yöneliktir. Böylece Nietzsche tanrı anlayışına ve evrensel öğretilerin hayatı katlanılabilir kılmak için ürettiği araçlara karşı çıkmıştır. Öte yandan, o, bunlar olmadan yaşamanın ne kadar zor olduğunun ve yüksek düzeyde hayat ve birey bilinci
gerektiğinin de farkındadır. Ona göre, bilime ve dine hizmet edenler bu noktada
birbirine benzerler; ikisi de bu araçlara insanların körü körüne bağlanmasına
neden olurlar. Oysa Nietzsche insanlara bu araçlardan kurtulup, zorunluluklarla
çevrilmiş olan dünyadan sıyrılmaları gerektiğini öğütler.
Nietzsche gerek felsefe gerekse din tarafından üzerinde fazlasıyla durulmuş
konular karşısında gündelik yaşam ve maddi gereksinimlerin daha önemli olduğunu, kurgusal dünya yerine içinde yaşadığımız bu dünyaya yönelmek gerektiğini şu sözlerle belirtmiştir:
“bu küçük şeyler –beslenme, yer, iklim, dinlenme, bencilliğin tüm
dinsel sorgulaması- şimdiye değin ilginç sayılan konuların hepsinden
daha önemlidir. İşte yeniden öğrenmeye buradan başlamak gerekir.
İnsanlığın buraya değin üzerinde önemle durduğu, düşündüğü konular gerçeklikler değildir, birer kuruntudur ancak, daha güçlü bir
söyleyişle sayrılaşmış, en geniş anlamda yıkıcı yaratıkların içgüdülerinden kaynaklanan yalanlardır, -bütün o kavramlar “tanrı”, “ruh”,
“erdem”, “günah”, “ötedünya”, “doğru”, “gerçeklik”, “bengi yaşam”.”6

Nietzsche’ye göre Hıristiyanlık köle ahlakını taşıyan ve hayatı yadsıyan bir öğretidir. Dolayısıyla sürü psikolojisinin temeli, bu öğretiye dayanır. Bir tür çilecilik
olarak adlandırılabilecek Hıristiyanlık, insan neslinin sonunu getirebilecek nitelikte yanlış bir anlayışın sonucu olduğundan yok edilmelidir. Ayrıca Deccal’de Hıristiyanlık, kültür yıkıcısı bir din olarak nitelendirilmiştir. Çünkü o, eski kültürlerin
izini, varlığı ve varoluşu yadsıması sebebiyle silmiş, kökenlerini insanca içgüdülerden alan eski kültürün mirasını yok etmiştir. Nietzsche’nin Hıristiyanlığa ilişkin bu
genel düşüncelerinden sonra, onun Hıristiyan ahlakı eleştirisine geçebiliriz.

II.

Nietzsche’nin köle ahlâkı olarak adlandırdığı ahlâk anlayışının karşılığının
Hıristiyan ahlâkı olduğunu söyleyebiliriz. Esasında Nietzsche, köle ahlâkı, acıma
ahlâkı, sürü ahlâkı ve Hıristiyan ahlâkı kavramlaştırmalarını aynı şeyi, Batı kültürüne damgasını vurmuş olan bir ahlâk anlayışını nitelemek için kullanmıştır.

6

Nietzsche, Ecce Homo, s. 43.

798

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar 2

Fakat gerek diğer kavramlaştırmaların anlam içeriklerini kapsaması gerekse modern uzantılarıyla birlikte Batı kültürünün hakim değerler sistemini nitelemesi
bakımından ağırlıklı olarak Hıristiyan ahlâkı kavramlaştırmasını kullanmak daha
uygun olacaktır.

Nietzsche, ‘Hıristiyan’ ifadesini, Batı metafizik düşünce geleneğini nitelemek için
kullanmıştır. Nietzsche için Hıristiyanlık, bu geleneğin, yaygınlaşmış ve geniş yığınlar
tarafından benimsenmiş bir biçimidir; “Hıristiyanlık halkın Platonculuğudur.”7

Nietzsche’nin ifadesiyle Hıristiyan ahlâkı, Hıristiyanlığın öncüleri olan, rahip
ruhlu bir halkın (Yahudilerin), iyi, soylu, güçlü ve mutlu olan arasında kurulmuş
olan aristokratik değer eşitliğine karşı çıkarak, soyluca değerleri yeniden değerlendirmeleri, onları tersine çevirmeleri ve bunu da, hasımları olarak gördükleri
soylulara kabul ettirmeleri sonucunda Batı kültüründe hâkim olmaya başlamıştır.8 Nietzsche’ye göre, bu hâkimiyet, yaşamın fakirleştirilmesi ve çürütülmesine
neden olmuştur. Çünkü sahip olduğu değerler sistemiyle Hıristiyanlık, güçsüz
(köle) olanın, güçlü (efendi) olan karsısındaki zayıflığı ve korkusundan kaynaklanan değersizlik duygusunu telafi edici bir mekanizma olarak işlev görmüş ve
yaşamı, yaşamın zenginliğinin ölçütü olan güç isteminin eksik olduğu güçsüzün
düzeyi temelinde, onun değerleriyle standardize etmiştir.9 Nietzsche’nin Hıristiyan ahlâkında teşhis etmiş olduğu sorun, özünde, nihilizm sorunudur. Hıristiyanlık, bir öte dünya nosyonuyla, bu dünyayı, yani yaşamı değersizleştirdiği ölçüde,
her ne kadar orijinal nihilizmin panzehiri fonksiyonu görmüş olsa da, nihilistik
bir mahiyete sahip olacak ve sorunun daha da derin bir biçimi olan Avrupa Nihilizmi’ni, Nietzsche’nin Tanrı’nın ölümü metaforuyla dile getirdiği, yani Hıristiyanlık’ın kendi değerlerini değersizleştirdiği dönemde açığa çıkarmak üzere
bünyesinde taşımayı sürdürecektir.10

Hıristiyan ahlakının yanı sıra Kantçı ve faydacı etik anlayışları da Nietzsche’nin eleştirilerinin hedefinde olmuştur. Bu etik anlayışları özne kavramı dolayımında eleştiren Nietzsche’ye göre, felsefe tarihi boyunca töz, öz, logos gibi
çeşitli adlarla anılan özne kavramı, gücü ve eylemi değersizleştiren özelliği nedeniyle nihilistik bir dünya görüşüne sebep olmaktadır. Öznenin icadı ile güçsüzler,
eylemlerinden ötürü güçlüleri sorumlu tutabilecek, bunu yaparak kendilerini rahatlamış hissedecek ve kendi güçsüzlüklerini de yüceltmiş olacaklardır. Modern
dönemin iki önemli epistemolojisi olan rasyonalizm (Kantçı etik) ve empirizmden (faydacı etik) beslenen iki etik anlayış için de temel sorun, Crosby’nin de
işaret etmiş olduğu gibi, insanı tamamıyla otonom, kendine yeten, ilişkilerinden
bütünüyle yalıtılmış bir özne olarak varsaymalarıdır. Crosby’ye göre, iki ahlâk
sistemi de, evrensel ahlâkî değerlere ulaşma amaçlarına karşın, tam bir izolasyon
içerisinde düşünülen benlik anlayışları nedeniyle, nihilizme kapı açmışlardır.11
Nietzsche’ye göre, Kant etiğinin temel sorunu, aşkın ve evrensel nitelikte
bir özne anlayışını merkeze alıyor olmasıdır. Nietzsche için kendinde şey ola7
8
9
10
11

Nietzsche, İyinin ve Kötünün Ötesinde, s. 8.
Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üstüne, s. 37.
akt. Küçükalp, Politik Felsefede Nihilizm Sorunu: Nietzscheci Bir Tartışma, s. 92.
a.g.e., s. 92.
a.g.e., s. 94.
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rak özne düşüncesi gibi, bu düşüncenin ürünleri olan ödev, erdem ve iyi anlayışları da birer uydurmadır. “Erdem, ödev, kendi başına iyi, kişisel-özel olmayan,
genel-geçer nitelikte iyi –uydurmalardır bütün bunlar; içinde çöküşün, yaşamın
güçsüzleşmesinin… dilegeldiği uydurmalar. Ayakta durmanın ve büyümenin
en derin yasaları, bunun tersini buyurur: herkesin kendi erdemini, kendi kesin
buyruğunu bulmasını. Bir halk, kendi ödevini, genel olarak ödev kavramıyla karıştırınca, batar.”12 Böylece Nietzsche, kendinde iyi anlayışının aslında çöküşün,
yaşamın güçsüzleşmesinin bir belirtisi olduğunun altını çizer. Bu yüzden Kant
etiğinin, Hıristiyan ahlakının değerlerini ya da Nietszcheci bir perspektifle eyleme gücünden yoksun olan zayıf insanların değerlerini, evrensel ve kendinde iyi
olarak sunmuş olduğunu söyleyebiliriz. Platon’da ve Hıristiyanlıkta olduğu gibi,
Kant etiğinde de dünya, gerçek ve görünen olarak ikiye bölünmüş, evrensel ilkelerin olduğu gerçek dünyaya öncelik verilerek, yaşama istenci zayıflatılıp güçsüz
insanların benimseyeceği nihilistik bir yaşam tarzı vurgulanmıştır. Nietzsche’ye
göre Kant, gerçekliği karalamış, anlamlı ve kültürel dünyayı görüntülerin konumuna düşürmüştür. Böylece Hıristiyan inancının bir türü olarak Kantçı felsefe,
yanlış değerleri yücelterek dünyanın tahrif edilmesine yol açmıştır.

Kant etiğinde olduğu gibi faydacı etik kuramında da niyet-sonuç ilişkisini temel alarak eyleyen bir insan modeli vardır. Nietzsche’nin faydacı etiğe yönelik
eleştirilerini şu şekilde sıralayabiliriz: İlk olarak, bütün ahlâkî şeylerin ölçüsünü hazcı bir hesaplama olarak gören, yani ahlâkı acı-memnuniyet hesabının bir
sonucu olarak ele alan faydacı etik, ahlâkî olan bir eyleme ilişkin farklı değerlendirme biçimlerini yadsıdığı için eleştirilir. İkinci eleştiri, faydacılıkta niyetin
belirleyici olmasına yöneliktir. Nietzsche’ye göre, niyet ile eylem arasındaki ayırım bir kurgudur. Bu bakımdan, insan için niyetlerin içeriği genellikle açık olmadığından, eylemlerin sonuçları niyetleri geçersiz hale getirebilir. Üçüncü eleştiri
konusu, faydacılığın tarih dışı olma iddiasıdır. Faydacıların, bütün ahlâkî yargıların, duyguların evrensel temeli olarak düşündükleri ölçüt ‘fayda’, gerçekte, özel
bir tarihsel bağlamdaki insanların ‘İngilizler’in kendi özel arzu ve tercihlerinin
tezahürüdür.13

Hıristiyan ahlakı merkeze koyduğu özne kavramının yanı sıra bir hınç duygusunu beslemesi sebebiyle de Nietzsche’nin eleştirilerine konu olmuştur. Bir hınç
ahlâkı, yalnızca, genel anlamda yaşamı değerden düşüren değerler sistemiyle değil, aynı zamanda, farklı yasam tarzlarının yadsınmasıyla, yani yaşamı fakirleştirmesi nedeniyle de nihilistiktir. Hıristiyanlık, gerçek dünya-görünen dünya ayrımı
bağlamında, gerçek dünyayı (Hakikat ve Tanrı’yı) yüceltmiş, insanın, görünen
dünyayı, yani yaşamı ve kendi bedenini yadsımasına neden olmuştur.

Yine sürü görüşü, Nietzsche’ye göre, yardım severlik, dürüstlük, alçak gönüllülük ve merhamet gibi sürüce değerleri yüceltip, insanları, birbirleri için hesaplanabilir ve tehlikesiz hale getirerek, güçsüzlük hissinden kaynaklanan korku ve
güvensizliği giderici bir fonksiyon görür.14 Bu yüzden tıpkı özne nosyonu ve hınç
duygusu gibi, sürü görüşünün de, hem yaşamın değersizleştirilmesi hem de fa12
13
14

Nietzsche, Deccal, s. 18.
akt. Küçükalp, Politik Felsefede Nihilizm Sorunu: Nietzscheci Bir Tartışma, s. 96.
Nietzsche, İyinin ve Kötünün Ötesinde, s. 98.
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kirleştirilmesi anlamıyla nihilistik bir dünya yorumuna hizmet edeceğini söyleyebiliriz. Çünkü sürünün yüceltilmesi, bireysel varoluşun değerden düşürülmesi
demektir. Başka bir ifadeyle, yaşamın çoğulluğunu ve kendi yaşamının biricikliğini onaylayamayan zayıf insan, ancak kendisini bütüne ya da sürüye adayarak varolabilecektir. Kuşkusuz böyle bir varolma tarzı, Nietzsche için nihilistik bir yaşam
anlamına gelecektir. Ayrıca sürü düşüncesi, sıradan insanı yüceltip, insanı, onun
düzeyinde standardize etmesi nedeniyle de nihilistiktir. Nietzsche’ye göre, “sürünün
içgüdüsü, ortayı takdir eder ve orta çapı en yüksek, en değerli olarak değerlendirir…
Sürü kendi altında olduğu kadar kendi üstünde olanı kendine rakip ve zararlı olarak görür ve istisna olanı hisseder… Ortada korku sona erer. Burada insan tek başına
değildir…Burada eşitlik vardır. Burada kişi kendi varlığını bir suç olarak hissetmez,
tersine doğru varlık olarak hisseder. Burada memnuniyet egemendir. Güvensizlik
istisnalar için geçerlidir.”15 Sürü kendisini, ancak vasat olanın doğru varlık olarak görüldüğü, istisnaî olanın ise, suçlulukla özdeşleştirildiği bir ortam içerisinde güvende
hissedecektir: Dolayısıyla, sürünün hâkimiyeti farklı ve daha yüksek tiplerin aleyhine
olacak ve bu durum da yaşamın fakirleşmesini beraberinde getirecektir.

Nietzsche’ye göre Hıristiyan ahlâkı, Presokratik dönemin aksine oluşu değersizleştirerek nihilistik bir yaşam önermiştir. Nihilistik yaşam, yeni bir değerlendirme
ölçütüyle değerlerin yeniden değerlendirilmesine imkân verdiği için aynı zamanda
bir fırsattır. Fakat bu, herkesin farkında olup değerlendirebileceği bir fırsat değildir.
Nietzsche, üst insan idealinin, ancak nihilizmin sunmuş olduğu fırsatları değerlendirebilecek güce sahip, seçkin tiplerin gerçekleştirebileceği bir ideal olduğu kanaatindedir. Tam da bu nedenle, Nietzsche’nin, gerçek anlamda bir birey yaratmak suretiyle
nihilizmin üstesinden gelme amacına yöneldiğini, bu amacı da bütün insanlar için
değil, Zerdüşt’te yüksek insanlar olarak adlandırdığı istisnaî tipler için önerdiğini
söyleyebiliriz.

III.

Nietzsche Deccal adlı eserinde yaşamı boyunca sorunlu olarak gördüğü Hıristiyanlık üzerine olan düşüncelerini dile getirmiştir. Eser 1895’te Der Antichrist.
Versus einer Kritik des Christentums (Deccal, Hıristiyanlığı Eleştiri Denemesi)
adıyla yayımlanmıştır.

Deccal’de önde gelen yaratıcılar, dinler yaratan insanlardır ve dinler de sanat eserlerinin başlıca şekillerindendir. Ancak Nietzsche, dinleri, dünya ve insan
doğası hakkında vücuda getirdikleri bilgi ve inançları altında yaşayanlara sağladıkları bilgi temelinde katı bir şekilde yargıladığı için, dinleri değerlendirirken
estetikten ziyade, etik kriterler kullanır. Nietzsche Deccal’de dini, bir sanat şekli
olarak görür ama sanatı felsefenin kontrolünde tutmaya devam eder. Ona göre,
doğru bilmeye dayanan doğru edim, nasıl erdemli ve ahlaktan bağımsız bir din
yaratılacağını pratikte açıklar.16

Deccal’in başlarında Nietzsche iyi, kötü ve mutluluk gibi ahlak öğretilerinin
temeline yerleştirilmiş kavramların bir sorgulamasını yapar ve modernite ile birlikte ortaya çıkan modern insanın dayandığı etiği şu sözlerle açıklar:

15
16

Nietzsche, Güç İstenci, s.156.
Berkowitz, Nietzsche Bir Ahlak Karşıtının Etiği, s. 153.
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“İyi nedir? -İnsanda güç duygusunu, güç istemini, gücün kendisini
yükselten her şey.
Kötü nedir? -Zayıflıktan doğan her şey.

Mutluluk nedir? -Gücün büyüdüğü duygusu, -bir engelin aşıldığı duygusu.
Doygunluk değil, daha çok güç; genel olarak barış değil, savaş; erdem değil, erdem (Rönesans tarzı erdem, virtú, moralinsiz erdem)

Zayıflar, nasibi kıtlar yıkılıp gitmelidir: bizim insan sevgimizin baş
ilkesi. Ve onlara bunun için de yardım edilmelidir.

Herhangi bir günahtan daha zararlı olan nedir? –Nasibi kıtlara, zayıflara duyulan acımadan doğan eylem –Hıristiyanlık.”17

Ona göre, Hıristiyanlık yüksek tip insana karşı ölümüne bir savaş vermiş, bu
tipin bütün temel içgüdülerini yasaklamış, bastırmış ve bu içgüdülerden, kötüyü
süzüp çıkarmıştır.18 Böylece Hıristiyanlık ile yüce insan tipi, bir tehlikeye girmiş
durumdadır. Nietzsche’ye göre “doğa” kavramı “tanrı”nın karşıt kavramı olarak
ayarlanınca, “doğal” sözcüğü de “günahkar” anlamına gelmek zorundaydı. Dolayısıyla Hıristiyanlığın içindeki biçimleriyle ne ahlak ne de din gerçeklikle ilintilidir.
Hıristiyanlık, dünyanın tamamen yanlış bir görüntüsünü sunmuş, bütünüyle hayali
nedenlere, hayali sonuçlara, hayali varlıklara, hayali bir doğa bilimine, hayali bir
psikolojiye ve hayali bir erekbilime dayanarak bir uydurmalar dünyası, bir kurgu
dünyası oluşturmuştur. Bu saf kurgu dünyası ile düşler dünyası arasında birincinin
aleyhine olan farklar vardır, düşler dünyası, gerçekliği tersinden de olsa yansıtır,
oysa bu kurgular dünyası gerçekliği sahteleştirir, değersizleştirir ve değiller.19

Nietzsche’nin gözünde, Yahudi yaşam tarzı da tıpkı Hıristiyanlıkta olduğu gibi
yüce bir yaşam şeklinin karşısında olmaktan geçer. Her ikisinde de doğal olandan
kaçma ya da onu baskı altına alma esastır. Nietzsche’ye göre Yahudiler, bir halkın
yaşayabilmesini, yaşama olanağı elde edebilmesini sağlamış bütün koşullara karşı
engeller kurup, doğal koşullara karşıt bir kavrama biçimi yaratmışlardır. Yahudiler,
olmak ya da olmamak sorusu ile yüz yüze geldiklerinde, ne pahasına olursa olsun,
olmayı seçmişlerdir. “Bu paha da, bütün doğanın, bütün doğallığın, bütün gerçekliğin, bütün dış dünyanın olduğu kadar bütün iç dünyanın da, kökten biçimde sahteleştirilmesi olmuştur… sırayla dini, tapınmayı, ahlakı, tarihi, psikolojiyi, onulmaz
bir biçimde tersine, doğal değerlerinin çelişiklerine çevirmişlerdir.”20

Bu noktada Nietzsche Ahlakın Soykütüğü’nde soylu bir ahlak ile ressentiment
(hınç) ahlakının karşıtlığını psikolojik olarak ortaya koyduğundan söz eder. Hınç
ahlakı soylu ahlakına karşı getirilen bir “hayır”dan kaynaklanır. “Bu ise, tamı tamına, Yahudi-Hıristiyan ahlakıdır. Yaşamın yükselen devinimine, yeryüzünde nasiplilik, güç, güzellik, kendini-evetleme serimleyen her şeye Hayır diyebilmek için,
burada, ressentiment’in deha olup çıkmış içgüdüsü başka bir dünya yaratmak
17
18
19
20

Nietzsche, Deccal, s. 10.
a.g.e., s. 11.
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a.g.e., s. 33.
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zorundaydı, öyle bir dünya ki, yaşamı evetleme bize fena olarak, kendi başına
suçlanması gerekenin ta kendisi olarak görünsün.”21 Böylece insanların yaşamlarında güç istemlerinin aracı olarak temelde iki ahlak anlayışı kendini gösterir.
İlki, ‘soylu, güçlü, sağlıklı ve zengin tinli’ insan tipinin yaşama bakışından kaynaklanan ahlaktır. Burada kişinin yaşamı ‘evet’lemesi söz konusudur. Çünkü kişi kendisinden memnundur ve kendine ‘iyi’ der. Diğer insan tipi ise; ‘zayıf, köle ruhlu,
tinsel bakımdan güçsüz olduğundan, kendinden kaynaklanan ahlak yargılarına
ulaşması zordur. Bu kişi yaşam ve insanlar karşısında bağımlı bir tutum takınır.
Yaşamdan hoşnutsuzluğunu dışa vurarak, güçlü kişi karşısında ona bir tepki
olarak ‘kötü’ der ve onun kötülüğünden kendi iyiliğini çıkarır. Karşısındaki kötü
olduğu için, kendi iyidir. Yansıtılmış bir duygu içeriği olarak ‘ressentiment’ da
kendini böyle açmış olur. Nietzsche’ye göre Hıristiyanlığın temelindeki güdü aslında kindir. Daha sağlıklı, zengin, güçlü, mutlu ve akıllı olana ya da sadece “farklı”
olana karşı güdülen bir nefrettir.

Nietzsche’deki hınç nosyonu, toplumsal ilişkilerin çeşitli boyutlarının tamamında arzu ve duygulanımın yadsınmasını ifade eder. Hastalık esas olarak,
bedenin çektiği ıstıraplar yoluyla benliğe yöneltilmiş hınçtır. Başka bir ifadeyle,
kıskanılana yönelik genel ya da soyut bir sevgi türüne dönüşen kendi kendini
sınırlandırma kıskançlığıdır.22 Fakat bu hınç duygusu sağlıklı olarak açığa vurulamadığından sonunda insanı zehirler ve ‘décadence’a yani ‘çöküntü’ye sebep olur.
Ayrıca son noktada insanın kendisinden kaynaklanan hoşnutsuzluğu dünyaya ve
daha genel olarak yaşama yayarak nihilizme, hiçliği isteme haline geçebilir. Bu
da kendini en iyi şekilde Nietzsche’nin Hıristiyanlık yorumunda gösterir. Böylece
Hıristiyan ahlakı, bu dünyanın, içgüdülerin ve yaşamın değerini düşürerek, bir
dekadans kültürü haline gelmiştir. Dekadans ahlakının temelinde bedene, yaşama ve oluşa dair bir hınç duygusu bulunur. Bu şekilde yaşamın oluşuna ve içgüdülerine karşı olan ahlak anlayışları, doğa karşıtı olmalarından ötürü yanlış bir
şekilde kurgulanmıştır.

IV.

Nietzsche için önemli olan, karşıtlıklara, savaşa ve varlık kavramını yadsıyan
oluşa evet demektir. O, yaşamın bütünlüğünü bozmaya yönelik her türlü girişime
karşı koyar. Yaşamın bütünlüğünü sağlamak için onu aşkın bir varlık alanından
kurtarmak gerekir.23 Nietzsche’ye göre, köle ahlakına sahip insanlar yaşamı, oluşu ve Dionysosçu olanı evetlemekten uzak olmalarından dolayı, bir öte dünya fikrine bağlanarak, yaşamın değerini düşürmektedirler. Bu insanlar, yaşama duyulan hınç duygusu ile ruh-beden, bu dünya-öteki dünya gibi karşıtlıkları yaratırlar.
Nietzsche kendi dönemine dek hep düalist bir felsefe yapılarak karşıt değerlere
inanıldığını, bu doğrultuda karşıtlıklardan birini diğerine tercih etmek suretiyle kavramların içeriğinin ve anlamının tahrip edildiğini vurgular. Nihilistik bir
karaktere sahip olan metafiziksel düşünce geleneği, içerisinde barındırdığı episteme-doxa, numen-fenomen, akıl-duygu gibi ayrımlara yüklenen anlamlar aracılığıyla insanın dünya ile bağlantısını koparmıştır. Metafizik düşüncenin bir uzan21
22
23

a.g.e., s. 34.
Stauth, Nietzsche’nin Dansı, s. 173.
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tısı olarak Hıristiyanlık da, oluşun dinamik yapısını gizleyerek, bir anlamda oluşu
yadsımıştır. Oysa Nietzscheci düşünce, hiçbir şekilde bir “olumsuzlama” ya da “yadsıma” üzerine temellenmez. Tam tersine burada “onaylama” kavramı geçerlidir.

Tanrının ölümü ile Nietzsche, etikte ve siyasette yeni bir gelişmenin yolunu
açmıştır. Böyle bir dünyadaki ahlak tartışmasında artık ön kabuller ve sorgulamaksızın kabul edilen başvuru kaynakları değil, ilerici ve sorgulayıcı bir ahlak
tartışması esastır. Burada amaç, değerlerin yeni baştan değerlendirilmesi için
ileriye doğru bakmaktır. Nietzsche’nin Tanrının ölümünü ilan edişi, değerlerin
yitirilişine yönelik bir çağrı olmayıp, bu değerlerin mutlak bir ölçütle temellendirilemeyecek biçimde yeniden ele alınmasına yönelik bir çağrıdır.

Nihilizmin üstesinden gelmek Nietzsche’ye göre bir yeniden değerlendirmeyi gerektirir. Fakat bu yeniden değerlendirme aşkın bir alana müracaat edilerek
yapılamaz. Çünkü bütün aşkın referans kaynakları geçersiz hale gelmiş, inandırıcılığını yitirmiştir. Heidegger’in de belirttiği gibi Nietzsche’nin “Tanrı öldü” sözü
yalnızca Hıristiyanlık dininin Tanrı’sının ölümüne işaret etmez. Bu söz aslında
bütün metafiziksel düşünme ve değerlendirme biçimlerinin ölümünü bildiren
bir ilandır. Dolayısıyla bir yeniden değerlendirme girişimi için aşkın referans
kaynakları aramak, metafiziksel düşünme biçimi içerisinde kalmak anlamına gelecek ve kendini metafiziksel düşünce geleneğinin dışında konumlandıran Nietzscheci düşünce açısından bir sorun teşkil edecektir.
Nietzsche, dini, genel olarak tutkulardan vazgeçme ve yaşamın yadsınması
olarak gördüğünden, gerçekliğe dinsel bir yönelimi reddetmiş, bunun sebebini de
bu yönelimin olumsuz bir hayat felsefesi içermesi olarak açıklamıştır. O, 19.yüzyıl
bilimini de, din yanılsamasının yerini alacak başka bir yanılsama olarak görmüştür. Burada, dinin yetkesinin yerine bilimin yetkesini koyulmuş, din gibi bilim de
kültürün farklı bir yüceltimi olarak ortaya çıkmıştır. Bilimsel ve dinsel yönelimlere meydan okuyan Nietzsche, bunların karşısında sanatın temel yaratıcılığı temsil
etmesinden ötürü, sanatı ve sanatçıyı savunmuştur. Sanat gerçekliğin yadsınması
ve bastırılması olmayıp, içerisinde insanoğlunun sahici yaratıcılığını ve hayatla bütünlüğünü yeniden deneyimlediği gerçekliğin onaylanmasıdır. Sanat insanları yeniden eylemin içine çekerek, deneyimi yeniden yaratır ve dönüştürür.
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KAFKASYA ve MERKEZİ ASYA
EKONOMİLERİNDE SATIN ALMA GÜCÜ
PARİTESİ HİPOTEZİNİN AMPİRİK ANALİZİ

Tuncer GÖVDELİ
1.GİRİŞ
Makroekonomik dengelerde en önemli konulardan birisi, farklı ülkelerdeki fiyatların aynı para birimi cinsinden ifade edilmesi gerektiğini öne süren satın alma
gücü paritesi teorisidir. Bu teorinin ana fikri döviz kuru hareketlerinin büyük ölçüde yerli ve yabancı fiyatlar arasındaki farklarla belirlenmesinden ötürü, iki ülkede
satın alma gücünün ölçülmesinde aynı değerlerin kullanılmasıdır. Satın alma gücü
paritesi teorisi, döviz kurlarının davranışları için bir temel oluşturur ve geçerliliği
politika yapıcılar ve piyasa katılımcılarının kararları için önemlidir. Bunun nedeni,
gelecekteki döviz kuru hareketleri için genellikle tahmin araçları olarak benimsenen uzun vadeli döviz kuru modellerinin temelidir. Ayrıca, döviz kurunun satın alma
gücü paritesi ile tutarlı olmasını sağlamak için döviz kuru piyasasına müdahale etmede genellikle mali otoriteler için bir rehber görevi görmektedir (Arize vd., 2015).
Holmes vd. (2012), politika yapıcıları tarafından satın alma gücü paritesinin
önemini şu şekilde vurgulamıştır; yurt içi ve yurt dışı enflasyon farkının fazla
olduğu ülkelerde ve az gelişmiş ülkelerde döviz kurunun fazla belirli olup olmadığını belirlemek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda döviz kuru belirleme modelinin temelini oluşturmaktadır.

Bu çalışmanın amacı Kafkasya ve Merkezi Asya ekonomilerinde satın alma
gücü paritesi hipotezinin geçerliliğini araştırmaktır. Bu çalışmanın diğer çalışmalardan farkı ve literatüre katkısı, kullanılan Fourier ekonometrik yöntemlerle
Kafkasya ve Merkezi Asya ülkelerinin satın alma gücü paritesi hipotezini analiz
etmesidir. Çalışmanın ilk bölümü satın alma gücü paritesi hakkında genel bilgi
vermektedir ve literatürü özetlemektedir. İkinci bölümde çalışmada kullanılan
metotlar hakkında bilgi verilmektedir. Üçüncü bölümde veriler ve ampirik bulguların değerlendirilmesi yapılmıştır. Dördüncü bölümde sonuç kısmı verilmiştir.

Satın alma gücü paritesinin geçerliliği tam anlamıyla çözülememiştir. Literatürde yapılan çalışmaların sonuçları tutarsızlık göstermektedir. Kullanılan ekonometrik teknikler, ele alınan zaman boyutu gibi değişik etmenler, tutarsızlıkların sebebi olarak yorumlanabilir.

Satınalma gücü paritesi üzerine yapılan çalışmalar son yıllarda artmıştır. Layton and Stark (1990); Chang, Lee ve Hung (2012); Loukopoulos ve Antonopoulos
(2015); Kalyoncu ve Kalyoncu (2008); Tiwari ve Shahbaz (2014); Huang ve Yang
(2015); Bergin vd. (2017); Andre vd. (2017); Taylor ve Sarno (1998); Bahmani-Oskooee and Ranjbar (2016); Drine and Rault (2008); Chang vd. (2010); Iyke ve Odhiambo (2017); Taylor (1988); Jiang vd. (2016); Kalyoncu ve Kalyoncu (2008); Telatar ve Kazdagli (1998); Holmes vd. (2012); Eslamloueyan and Kia (2015); Kavkler vd. (2016); Peng vd. (2016); Hassan vd. (2015); Lyon ve Olmo (2017) ve Wang
vd. (2017) satın alma paritesi hipotezini test eden çalışmalardandır.
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2.EKONOMETRİK YÖNTEM

Christopoulos ve Ledesma (2010) tarafından geliştirilen Fourier ADF (FADF) ve
Fourier KSS (FKSS) birim kök testlerinde serilerin deterministik bileşenlerindeki büyük değişimleri tespit edebilmek için modele trigonometrik terimler eklenmektedir.
		
(1)
burada; ; trendi, ; örneklem hacmini, pi sayısını (3,141..), ; uygun frekansı göstermektedir. k; 1 den 5 e kadar tahmin edilir ve minimum kalıntı kareleri toplamını veren model seçilir. Testin hipotezler;
H0: Seri birim köklüdür.
H1: Seri durağandır.

Temel hipotezi sınamak için iki aşamadan oluşan bir yöntem uygulanır. Öncelikle uygun k seçilir, sonra denklem 1 tahmin edilerek kalıntılar hesaplanır.
(2)
İkinci aşamada hesaplanan kalıntılara durağanlık testi uygulanır.
			

(3)

			
(4)
3 numaralı denklemin kullanılması halinde FADF birim kök testi yapılır, 4 numaralı denklemin kullanılması halinde ise FKSS birim kök testi yapılır. Her iki
testin temel hipotezi (
ve
) serinin birim köklü olduğunu göstermektedir. FADF birim kök testinin alternatif hipotezi (
doğrusal durağanlığı ifade etmektedir.
FKSS birim kök testinin alternatif hipotezi ise
(
doğrusal olmayan durağanlığı ifade etmektedir.

FADF ve FKSS birim kök testlerinin son aşamasında, F testi ile trigonometrik
terimlerin anlamlılığı test edilmektedir. Temel hipotez olan H0= = =0 doğrusal olmayan trendi göstermektedir. temel hipotezin reddi halinde, trigonometrik
terimlerin anlamlı çıkması neticesinde FADF ve FKSS birim kök testleri kullanılabilmektedir (Yilanci ve Eris, 2013).
3.VERİLER VE AMPİRİK BULGULAR

Bu ampirik çalışmada, Kafkasya ve Merkezi Asya ekonomilerinin (Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkiye) aylık verileri kullanılmıştır. 2000:1 ile 2017:5 dönemini kapsayan çalışmada Kafkasya ve Merkezi
Asya ekonomilerinin satın alma gücü paritesinin geçerliliği analiz edilmiştir. Kullanılan veriler IMF’nin (International Money Fund) IFS (International Financial
Statistics) veri tabanından alınmıştır. Analizde kullanılan reel döviz kuru;
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(5)
eşitlik 5 ile hesaplanmaktadır. Burada, ; reel döviz kuru, ; nominal döviz
kuru,
; yurt dışı fiyat seviyesi ve ; yurt içi fiyat seviyesini göstermektedir.
Söz konusu serilerin doğal logaritması alındığında eşitlik 1;

				
(6)
şekline dönüşmektedir. Burada, ; reel döviz kurunun logaritması, ; nomi; yurt dışı fiyat seviyesinin logaritması ve
nal döviz kurunun logaritması,
; yurt içi fiyat seviyesinin logaritmasını göstermektedir. Literatürde, satın alma
gücü paritesi analizlerinde, ticari malları kapsamasından ötürü üretici fiyat endeksleri de kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, yurt içi ve yurt dışı fiyat seviyesinin yerine tüketici fiyat endeksi kullanılmıştır ve fiyat endeksleri 2010=100
olarak kullanılmıştır.
ÜLKELER

AZERBAYCAN

Tablo 1: ADF ve KSS Birim Kök Testi Sonuçları

GÜRCİSTAN
KAZAKİSTAN
KIRGIZİSTAN
TACİKİSTAN
TÜRKİYE

ADF

KSS

-1.8659 (12)

-1.4866 (12)

-1.6349 (5)

-1.4656 (5)

-1.6301 (5)

-1.7405 (13)
-1.4730 (9)

-1.3404 (12)

-1.3874 (5)

-1.2560 (13)

-2.1895 (10)*
-2.1679 (6)*

Parantez içindeki değerler optimum gecikme uzunluğunu göstermektedir.
*** %1 anlamlılık düzeyi
** %5 anlamlılık düzeyi

* %10 anlamlılık düzeyi

Reel döviz kurunun durağanlığı yapısal kırılmaya izin vermeyen geleneksel
ADF ve KSS birim kök testleri ile test edilmiştir. Maksimum gecikme uzunluğu
hesaplanırken Schwert (1989) tarafından literatüre kazandırılan genelden özele t istatistiği metodu kullanılmıştır. Tablo 1’de görüleceği üzere ADF birim kök
testine göre Satın Alma Gücü Paritesi hipotezi altı ülke içinde reddedilmektedir.
KSS birim kök testi için ise Tacikistan ve Türkiye için Satın Alma Gücü Paritesi
hipotezi kabul edilmektedir.

Ampirik aşamanın ikinci aşamasında, Christopoulos ve Ledesma (2010) tarafından geliştirilen Fourier ADF ve Fourier KSS birim kök testleri kullanılmıştır.
Bu testlere geçmeden önce kırılma durumları hakkında bir bilgi olmadığından
dolayı, kalıntı kareleri minimum yapan 1’den 5’e kadar uygun frekans değeri (k)
belirlenmelidir.
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ÜLKELER

Tablo 2: Fourier ADF ve Fourier KSS Birim Kök Testi Sonuçları
MINKKT

AZERBAYCAN
GÜRCİSTAN
KAZAKİSTAN
KIRGIZİSTAN
TACİKİSTAN
TÜRKİYE

0.1171
0.0881
0.1418
0.0743
1.6174
0.2927

1
1
1
1
1
1

FADF

FKSS

-4.6944 (12)**
-3.7686 (5)
-2.6661 (13)
-3.4460 (5)
-3.2194 (10)
-4.3256 (6)**

-4.4094 (12)***
-2.2366 (1)
-2.4270 (13)
-0.4693 (5)
-2.1577 (10)
-2.1026 (12)

1655.647
561.9499
583.1139
422.0425
214.5950
370.9600

Parantez içindeki değerler optimum gecikme uzunluğunu göstermektedir.
*** %1 anlamlılık düzeyi
** %5 anlamlılık düzeyi
* %10 anlamlılık düzeyi

Tablo 2’de FADF ve FKSS birim kök testi sonuçları verilmiştir. Birinci sütun
Kafkasya ve Merkezi Asya ülkelerini vermektedir. İkinci sütun kalıntı kareler toplamının minimum olduğu değeri göstermektedir. Üçüncü sütun KKT’yi minimum
yapan uygun frekans değerini göstermektedir. Dördüncü sütun Fourier ADF birim kök testi sonucunu vermektedir. FADF birim kök testi sonucuna göre Azerbaycan ve Türkiye’de satın alma gücü parametresinin geçerli olduğu görülmektedir. Beşinci sütun Fourier KSS birim kök testi sonucunu göstermektedir. FKSS
birim kök testi analizinde Azerbaycan’da satın alma gücü parametresinin geçerli
olduğu, diğer ülkelerde temel hipotezin reddedilemediğinden dolayı satın alma
gücü parametresi geçersiz olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 2’nin altıncı sütununda sunulan F(k) istatistikleri trigonometrik değerlerin tahmin edilen modele eklenmesi gerekmektedir. Aşağıdaki grafikler seçilen
Kafkasya ve Merkezi Asya ülkelerinin doğrusal olmayan formda yapısal değişimler ve reel döviz kurunu göstermektedir.
Azerbaycan

Gürcistan

5.2

4.4

5.0

4.2

4.8

4.0

4.6
3.8
4.4
3.6

4.2

3.4

4.0
3.8

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Kazakistan
-0.2

		

3.2

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2012

2014

2016

Kırgızistan
1.2
1.0

-0.4
-0.6

0.8

-0.8

0.6

-1.0

0.4

-1.2

0.2

-1.4

2000

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

		

0.0

2000

2002

2004

2006

2008

2010
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Tacikistan

Türkiye

3.6

4.4
4.2

3.2

4.0
2.8

3.8
3.6

2.4

3.4
2.0

1.6

3.2

2000

2002

		
Şekil 1: Reel Döviz Kuru ve Doğrusal Olmayan Formda Yapısal Değişimler
2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

3.0

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

4.SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Bu ampirik çalışmada, Kafkasya ve Merkezi Asya ekonomilerinin (Azerbaycan,
Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkiye) 2000:1 ile 2017:5 dönemi boyunca aylık verileri kullanılarak ülkelerin satın alma gücü paritesinin geçerliliği araştırılmıştır. Bu amaçla son zamanlarda geliştirilen Fourier fonksiyonlara
dayanan yeni nesil birim kök testleri uygulanarak Kafkasya ve Merkezi Asya ekonomilerinde satın alma gücü paritesi hipotezinin geçerliliği analiz edilmiştir.

Elde edilen bulgularda, kullanılan dört farklı birim kök testi analizine göre
Azerbaycan, Tacikistan ve Türkiye’de satın alma gücü paritesi hipotezinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gürcistan, Kazakistan ve Kırgızistan’da ise satın
alma gücü paritesi hipotezi geçerli olmadığı tespit edilmiştir.

Satın alma gücü parametresinin belirlenmesi ampirik olarak tahmin edilebilmektedir. Aynı zamanda, iktisadi olarak nedenlerine de değinilmesi gerekmektedir. Ülkelerin kullandığı fiyat endeksinin heterojen olması, ticari engeller, ekonomik yapılardaki farklılıklar, teknolojik değişkenlikler gibi faktörler satın alma gücü
parametrelerinin geçerli olmamasına neden olabilmektedir (Doğanlar, 1999:150).
Satın alma gücü paritesi bir malın veya hizmetin başka ülkelerde aynı para
birimi cinsinden değerinin ölçülmesidir. Azerbaycan, Tacikistan ve Türkiye’de
satın alma gücü paritesi hipotezi geçerli olduğundan para politikası kararlarında
satın alma gücü paritesini dikkate alınmalıdır. Ayrıca bu üç ülkede döviz kuruna
gelebilecek şoklar geçicidir.
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SOSYAL HİZMETİN BİLİM YÖNÜ:
POPPER’IN YANLIŞLAMACI
BİLİM ANLAYIŞI ÜZERİNDEN BİR
DEĞERLENDİRME

Gonca POLAT, Gizem ÇELİK GÜMÜŞ
GİRİŞ
Birçok sosyal bilim disiplini gibi sanayileşme sonrası atmosferinde filizlenen
sosyal hizmet mesleği, kısa tarihi boyunca birtakım sorgulamalara maruz kalmıştır. Bunlardan ilki, belki de mesleğin tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul
edilebilecek olan, 1915 yılında, Abraham Flexner (1915)’ın kendi deyimiyle, “sınırlı bilgisi dâhilinde” yönelttiği bir soruydu: “Sosyal hizmet bir meslek midir?”
Bu soru, sosyal hizmet disiplininin meslekleşme faaliyetlerinde bir başlangıç
noktasına işaret etmiştir ve ilerleyen yıllarda gerek eğitimde gerekse uygulamada meslekleşme çabaları ön plana çıkmıştır. Bugün, eğitimde akreditasyon, yetkinlik, profesyonellik gibi kavramlar mesleğin içine işlemiş ve benimsenmiştir.

Flexner’ın sarsıcı konuşması sonrasında meslek olma yolunda büyük çabalar
sağlayan sosyal hizmetin aynı çabayı bilim olma yolunda harcadığını söyleyebilmek bu kadar kolay değildir. Suin de Boutemard (1990)’a göre, 19.yy’ın başında
çoğu ülkede meslek olarak kurumsallaşmış ve eğitimi üniversite düzeyinde başlamış olan sosyal hizmet, özerk bir bilim olarak oluşumunu henüz tamamlayamamıştır. Oysa bu ihtiyaç kolaylıkla görülmektedir; bugünün yüksek bilgi düzeyine sahip, pazar ve hizmet temelli toplumlarında müracaatçılar, sosyal hizmet
mesleğinden geçerliliği kanıtlanmış yöntemlere dayalı uzmanlık beklemektedirler. Bunun yanı sıra profesyonelleşme politikası, sosyal hizmet uzmanlarının çeşitli beceriler açısından yeterliliklerini gösterebilmelerini gerektirmektedir. Aynı
beklenti sosyal hizmet kuruluşları için de geçerlidir (Suin de Boutemard, 1990).
Bu beklentiler, sosyal hizmeti bilim olma yolunda zorlamaktadır.

Kendisini disiplinler arası eklektik bilgi temeline sahip bir meslek olarak tanımlayan sosyal hizmet mesleği, özerk bir bilim olma, kendi bilgi kuramını oluşturma ve insan modelini belirleme konusunda daha fazla yol kat edebilmelidir.
Ancak diğer disiplinlerden aldığı bilgiler ile kendisini sınırlayan her disiplinde
olduğu gibi, sosyal hizmette de bu durum bir sorgulamaya yol açmaktadır.
Bu makalede sosyal hizmet uygulamasında bilimin yeri tartışılmakta ve bilimin
işlevlerinin sosyal hizmet uygulamasına sağlayacağı katkılar değerlendirilmektedir. Bu noktada, bilimsel bilginin gelişimi göz önünde tutulduğunda, ne tür bir
metodolojik yönelimin sosyal hizmet uygulamasına katkı sağlayacağı sorusu, Popper’ın yanlışlamacı bilim anlayışı kritik edilerek yanıtlanmaya çalışılmaktadır.

Bilimin İşlevi ve Bilimsel Bilginin Gelişimine Yönelik Kuramlar

Gerçeğe ulaşmak, ilk çağlardan beri insanın asıl faaliyet alanı olmuştur. Selsam
(1995, s. 92), bilimin cılız başlangıç dönemlerini, ilk insanların doğa güçlerini
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denetlemek ve toplumsal yaşamlarını düzenlemek amacıyla giriştikleri çabalarla
gelişen yeteneklerine dayandırır. İlk çağlarda doğanın zorlukları içinde yaşamsal
ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalan insanın doğayı denetlemek amacıyla sarf
ettiği ilk çabalar, ilk bilimsel gelişmeleri ortaya çıkarmıştır. Bilim, yüzyıllar boyunca insanın önce doğa sonra da toplumsal yaşam üzerindeki kontrolünü sağlamaya hizmet etmiştir. Bilim, yalnız kontrol değil, aynı zamanda gerçeğe ulaşma
yoludur da. Bu yönüyle bir dizi zihinsel faaliyeti gerekli kılmaktadır.
Gerçeğe ulaşma yolu olarak bilim, doğru düşünme ve sistematik bilgi edinme
süreci olarak tanımlanmaktadır. Kemeney’e göre (1959) bilim, bilimsel yöntem
aracılığıyla toplanmış bilgiler bütünüdür (akt. Armağan, 1982, s.10). Bilim, olaylar arasında neden-sonuç bağları kurarak genel kavramlara yükselmektir. Bilim,
bizim dışımızdaki olguları bir ilişkiler sistemi içinde yorumlar ve çıkarsamalar
yapar. Hemen her bilim, insan davranışını açıklamaya çalışır ve yine her bilimin
gönlünde yatan, her yerde doğru olanı, yani evrensel olanı aramak ve ortaya çıkarmaktır (Türkdoğan, 2000, s.37; Gulbenkian Komisyonu, 2005).
Bilimin başlıca sonuçlarından biri; düşüncede, toplumda, dünyada düzen
yaratmak olarak ifade edilmiştir. Böylece, kişiden kişiye değişen yargı ve tercihler yerine, tarafsız (objektif) kıstaslar düzenini getirmektir (Denbig, 1982, akt.
Türkdoğan, 2000, s.23). Bu açıdan bilim tarafsızlık, evrensellik, ölçülebilirlik,
kanıtlanabilirlik ve olgusallık özelliklerini kazanmıştır (Türkdoğan, 2000, s. 2333). Bilimin bu özellikleri, onu diğer bilme yollarından (astroloji, metafizik, din,
felsefe vb.) ayırmaktadır ve bu nedenledir ki Armağan (1982, s.11), bilimin en
güvenilir bilme yolu olduğunu ifade etmiştir.

Bu amaçları içinde barındıran sosyal bilimler, gelişmeye başladığı 16.yy’dan
itibaren, parçası olduğu modern dünyada, gerçeklik hakkında bir biçimde ampirik olarak doğrulanan sistemli, dünyevi bilgi üretme çabasına dayanmaktadır
(Gulbenkian Komisyonu, 2005, s. 12). Bu amacı gerçekleştirmek için ilkin doğa
bilimlerinin yöntemini kendisine yol gösterici olarak seçen sosyal bilimler, bu
çerçevede ilk yöntem akımı olarak ampirizmi kullanmıştır. “Bilim olan” ve “bilim
olmayan”ın ayrımının keskinleştiği bir çağda (19.yy), doğa bilimlerinin kullandığı araçlardan yararlanarak, sosyal bilimciler, “bilginin sadece doğrudan elde
edilen verilere dayanan deneyimden geldiği”ni ve yalnızca görülebilen, test edilebilen nesnelerin bilime konu olabileceğini ifade etmişlerdir (Trigg, 2001, s.12;
Gulbenkian Komisyonu, 2005, s. 14). 20.yy’a gelindiğinde Viyana çevresince temsil edilen bu akım, felsefede etki kazanmıştır. Çevre, Viyana Üniversitesi Felsefe
Bölümünün başkanı Moritz Schick tarafından oluşturulmuş ve Hahn, Neurath,
Carnap gibi matematik ve fizikçilerin de katılımıyla kısa zamanda adını duyurmuştur. Çevreyi bir araya getiren sav şuydu; bir önerme yalnızca mantıksal ve
ampirik olarak doğrulanabilen bir önermedir. Bunun yolu da tekil gözlem ve deneylerden genele varmaktır. Bir önermenin anlamı, doğrulanabilme koşulları tarafından belirlenmektedir; bunu sağlamayan önerme, fizikötesidir, anlamsızdır;
bu nedenle dışlanmalıdır. Bu grup ampiristti, çünkü bilgiyi beşerî deneyime dayandırıyordu. Pozitivistti, çünkü bilimsel metodun gerçeğe giden tek yol olduğunu savunuyordu. Viyana çevresi, duyu verilerini esas almakta ve bilimin amacını
yalnızca gözlemlenebilen olguların betimlenmesi olarak ifade etmektedir. Bunun
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yanı sıra mantıksal ampirizm, bilimin değerden ve teoriden de bağımsız olması
gerektiğini savunmaktaydı (Türkdoğan, 2000, s.43-44; Trigg, 2001, s.12; Popper,
1998). Değerlerden bağımsız bilim anlayışı, toplum bilimcilerin nesnel, objektif
konumlarını güçlendirir görünse de çevremizdeki olguları algılarken kullandığımız kavramsal şemaların (schemata), algılarımızı doğrudan etkilediği konusunda uzlaşma sağlandığında, Viyana Çevresinin ampirizmi, sosyal bilimlerdeki yerini de kaybetmeye başlamıştır. “Tanımlarımız, dünya üzerindeki olguların keşfedilmesiyle değil, daha çok bizim ilgi alanlarımız ve amaçlarımız çerçevesinde orada
olanın ne olduğunu bulma çabamızla yönlendirilmektedir” (Trigg, 2001, s.20).
Teorilerin kritik rolü ve her şeyin aslında kuram yüklü olduğunun vurgulanması,
sosyal bilimlerde yeni metodolojik arayışlar gerektirmiştir (Trigg, 2001, s.20).

Bilim felsefesindeki bu gelişmeler, Viyana Çevresi’nin mantıksal pozitivizmine yönelik karşı çıkışları kaçınılmaz olarak doğurmuştur. Öte yandan, koşut olarak sosyal bilim metodolojisinin pozitivist çizgisi, evrensel doğruya ve değerden
bağımsız bilime ulaşma konusunda yaşanan sıkıntı ve yöneltilen eleştiriler sonucunda sarsılmaya başlamıştır.

Viyana Çevresi’nin doğrulanabilirlik ilkesine ve katı pozitivizmine karşı çıkışlardan biri, Karl R. Popper’dan gelmiştir. Eleştirel Rasyonalizmin (Critical Rationalism) kurucusu Karl Raimund Popper, 28 Temmuz 1902’de Viyana’da doğmuştur. 1928’de Viyana Üniversitesi’nde özel öğrenci olarak felsefe, psikoloji ve tarih
derslerine giren Popper, 1928 yılında Viyana Üniversitesi’nden mezun olmuştur.
Geliştirdiği bilgi kuramını Viyana Çevresi ile tartışma fırsatı bulan Popper, onların
tepkisini almıştır. Bilimsel yöntem, sınırlandırma ayracı ve tümevarım sorunuyla
ilgili düşüncelerini “Bilimsel Araştırmanın Mantığı” (Logik der Forschung) adıyla
kaleme alan Popper, kendisiyle yapılan bir söyleşide bilimsel bilginin yapısına
ilişkin daha önce söylenenlerin hepsinin yanlış olduğunu dile getirmiştir (Güzel,
1996, s.11; Popper, 1998). Popper, Viyana’yı 1937 yılında, Alman faşizminden
kaçmak üzere terk ederek, Yeni Zelanda’ya göç etmiştir. Burada “Açık Toplum ve
Düşmanları” adlı yapıtını yazan Popper, 1946 yılında İngiliz vatandaşlığına geçmiş ve ölümüne kadar burada yaşamıştır (Popper, 1998).

Popper’ın Yanlışlamacı Bilim Anlayışı

“Ne zaman bir sorunun çözümünü bulduğumuza inansak,
amacımız çözümü savunmak değil,
tersine tüm olanaklarımızla onu çürütmek olmalıdır.”
Popper

Bilimsel bilginin yapısına ilişkin önceden söylenenlerin tümünün yanlış olduğu iddiasıyla, kendi bilim anlayışını açıklayan Popper, Bilimsel Araştırmanın Mantığı adlı eserinde, bilimsel ölçüt olarak mantıksal ampirizmin doğrulanabilirlik ilkesi
yerine yanlışlanabilirliği önermiştir. Popper, Viyana Çevresi’nin “doğrulanamayan
yargı, metafizik bir yargıdır ve anlamsızdır” söylemine karşı çıkarak, bilimin özelliğinin, doğrulanabilir olmak değil, yanlışlanabilir olmak olduğunu ifade etmiştir.
Einstein’ın görelilik kuramından etkilenen Popper, bu kuramın bizi daha önceki bilimsel bilginin yapısına ilişkin söylenenlerinin tümünün yanlış olduğuna götürdüğünü belirtmektedir. Şöyle ki, bu zamana kadar genel kabul gören görüş, bilimsel
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bilginin kesin bir bilgi olduğunu ve dahası, deney ve gözlemle ortaya konduğunu
bize iletmektedir. Bu varsayım denenip tekrar tekrar sınandığında kabul edilmiş
bir kuram olabilmektedir. Einstein’ın Newton’un çekim kuramını yadsımasıyla
Popper, durumun yukarıda ifade edildiği gibi olmadığını anlar. Einstein, sürekli
olarak, kuramının hangi koşullar altında kabul edilemez olduğu sorusunu yanıtlamaya çalışır. Bu ise şimdiye kadar bilim insanlarının izlemesi salık verilen yoldan farklı bir yoldur (Güzel, 1996, s.10-11).
Ampirik bilimler, tümevarım yöntemiyle tanımlanmaktadır. Böyle olduğunda,
araştırmanın mantığı tümevarım mantığıdır. Tümevarımsal çıkarım, gözlemler,
deneyler, vb. tanımlayan özel önermelerden yola çıkarak, evrensel önermelere,
yani varsayımlara ve kuramlara varma olarak anlaşılmaktadır. Ancak öznel önermelerden –ne kadar çok olursa olsun- varılan evrensel önermelerin mantıksal
açıdan doğruluğunu kanıtlamak mümkün değildir. Böyle bir çıkarım her zaman
yanlış olabilecektir. Çünkü teori ile dile getirilen genellemenin bütün örneklerini
gözleyebilmek her zaman mümkün olamamaktadır. Basit bir örnek veren Popper,
“Bütün kuğular beyazdır” önermesinin yeryüzündeki tüm kuğuların değil, ancak
sınırlı sayıda bir kuğunun gözlenmesiyle varılabilecek bir önerme olduğunu; siyah bir kuğu görme olasılığının her zaman olmasına karşın, bunun gözden kaçırılacağını belirtmiştir. Popper’a göre, doğrulamayı bilimsel teorinin ölçütü olarak
almak sakıncalıdır. Viyana Çevresi’nin “doğrulama” kavramı yerine, “pekiştirme”
ve “test etme” kavramlarını önermiştir. Ona göre, bilimsel yasalar kanıtlanabilir
olmasa da sınanabilir (Türkdoğan, 2000, s. 136; Popper, 1998, s. 51-54).

Popper’ın kuram kavramına açıklık getirmek de yararlı olacaktır. Popper, kuramı çok geniş bir bağlamda ele almıştır. Bilimsel kuramlar evrensel önermelerdir. Ancak “kuramlarla özel veya somut önermeler arasındaki ayrımı, kuramlar
yalnızca simgesel tam deyimler veya kalıplardır”1 şeklindeki tanımlamayı anlamlı bulmadığını dile getirmiş, aksine, en somut önermelerin bile bunlardan farklı olmadığını (yani kuram olduğunu) ifade etmiştir. “Kuram ‘dünyayı’ kuşatmak;
ussallaştırmak, açıklamak ve ona egemen olmak için attığımız ağdır. Durmaksızın
bu ağın gözlerini daraltmaya çalışırız” (Popper, 1998, s.83). Popper’ın kuram ile
kast ettiği, bir tümel önerme, bir varsayım, bir doğa yasası, bir durum, bir olay
açıklaması olabilmektedir (Güzel, 1996, s.15).
Kuramların bilimdeki yeri ile ilgili olarak Popper, şu örneği vermektedir;
“Bilim, bataklıkta kazıklar üzerine dikilmiş bir yapıya benzer. Bu
kazıklar hiçbir zaman var olan doğal ve sağlam bir tabana dayanmaz. Zaman zaman kazıkların sağlam bir temele dayandığı düşünülebilir ama bu bir yanılgı olacaktır. Çünkü kazıklar geçici bir süre için
kendilerine sağlam bir dayanak bulmuştur. Bir süre sonra bu sağlam

1

Burada Popper, Viyana Çevresi’nin araççılık (instrumentalism) olarak nitelendirdiği yaklaşımına göndermede bulunmaktadır. Wittgenstein ve Schlick gibi Viyana Çevresi öncüleri için kuram, kestirime yarayan bir araçtan başka bir şey değildir. Ancak
Popper, bu bakış açısını eleştirerek gerçek yaşamda dilin kuramlarla dolu olduğunu,
gözlemlerin zaten kuramlar ışığında yapıldığını belirtmektedir. Tümevarımsal önyargı
[mantıksal pozitivizm], çoğu kişiyi kuramsal dilden farklı, kuramdan bağımsız ve salt
görüngüsel bir dilin var olabileceğine inandırmaktadır (Popper, 1998, s.83).
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sanılan temeller zayıflayabilir. Bu nedenle kazıkların hep daha derine çakılması vazgeçilmez olmalıdır. Popper’ın bilim insanı, bıkmadan,
usanmadan, uçsuz bucaksız derinliklere ulaşmaya çalışan, ulaştığı bilgiyi yalnızca geçici bir süre için güvenilir bilgi olarak kabul eden, bununla
da yetinmeyip hep daha fazlasını arayan insandır.” (Popper, 1998)

Popper’a göre, bilime, Viyana Çevresi’nin savunduğu gibi, gözlemle ya da veri
toplamakla başlanmaz. Veri toplanabilmesi için ilkin belli bir tür veriye ilgi duymak gerekir. Gözleme yol gösteren bir yargı, bir sorun olmadan başlanamaz. Ortaya konan soruna deneme niteliğinde çözümler sunan kuram ortaya konur. Ortaya konan bu kuram eleştirilip, yanlışlarından arındırılmaya çalışılır, yani kuram
çürütülmeye çalışılır. Kuram çürütülebilirse, yeniden eleştirilebilecek bir kuram
ortaya atılır. Bilim bu şekilde işler: eleştiriler, sınamalar, çürütmeler. Önemli olan
araştırmacının şu veya bu biçimde geliştirdiği öznel ve nesnel yargılarının bilincinde olup, şüpheci ve yanlışlamacı bir ruhla, geliştirdiği kuramın doğruluğunu
değil, yanlışlığını tanıtlamaya çalışmasıdır; başka bir deyişle, kuramını sorgulaması, bulduğunu sandığı şeyin büyük bir alçakgönüllülükle hatalı ya da yanlış
olabileceği kaygısını taşıması ve gerektiğinde bunu yüksek sesle dile getirmesidir. Çünkü hatalar yeni ufuklar açabilecek, doğruyu yakalayabilme olasılığını
artırabilecektir (Popper, 1998, s.13).
Popper, insanın yanılgılarından ders çıkarmaya istekli olmasına ve yanılgılar
aramasına ussal tutum adını verir. Eleştirel olmak, başka deyişle ussal olmak,
Popper’ın felsefesinin temelidir (Güzel, 1996, s.7).

Eleştirel sınama, en iyi kuramların seçilmesi yöntemini Popper şu şekilde
tanımlamıştır: Doğruluğu henüz savunulmamış ilk imge, idea, varsayım ve kuramsal dizgeden mantıksal olarak tümdengelimle yargılar türetilir. Bu yargılar,
kendi içlerinde, diğer önermelerle, aralarında kurulan mantıksal ilişkilere göre
karşılaştırılır (örn: eşdeğerlilik, türetilebilirlik, tutarsızlık, bağdaştırılabilirlik).
Söz konusu sınama dört boyutta yapılmaktadır (Popper, 1998, s.56-57);
1.

Dizge içinde çelişmezliğin var olup olmadığını ortaya koymak için yargıların kendi aralarında mantıksal açıdan karşılaştırılması

3.

Sınanacak kuramın (eğer bu kuramın uygunluğu diğer sınamalarda kanıtlandıysa) bilimsel ilerlemeler için önemli olup olmadığını belirlemek
amacıyla diğer kuramlarla karşılaştırılması

2.

4.

Kuramın ampirik-bilimsel olup olmadığını görmek için yapılan, kuramın
mantıksal biçimine ilişkin bir inceleme
Türetilmiş yargıların ampirik uygulamalarla sınanması.

Sınamanın bu son boyutu, kuramın ileri sürdüğü yeni şeyin, bilimsel deneylerde ya da teknik-pratik uygulamalarda tutarlı olup olmadığını ortaya koyacaktır.
Buradaki sınama yöntemi de tümdengelimseldir. Dizgeden, ampirik açıdan basit
sınanabilir ya da uygulanabilir tekil yargılar tümdengelimsel olarak türetilir ve
bunlardan özellikle bilinen dizgelerden türetilemeyen ya da onlarla çelişkili olanlar seçilir. Bu ve benzeri yargıların geçerliliğine ilişkin karar pratikte uygulamalar,
deneyler, vb. ışığında verilir. Karar olumlu ise, tekil yargılar benimsenir, doğrulanır.
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Böylece dizge, sınavı başarmış olur (dizgeyi yadsımak için hiçbir gerekçemiz olmaz).
Karar olumsuz ise, yargılar yanlışlanır; yargıların tümdengelimsel olarak türetildiği dizge de yanlışlanmış olur.
Olumlu karar verilen dizgenin başarısı da geçici bir süre içindir. Sonraki aşamada olumsuz herhangi bir kararla dizge yine yadsınabilir (Popper, 1998, s.5657). Bu durumda, bilim insanının sınama işlemini sürekli olarak tekrarlaması ve
tüm kabullerini (yargılarını) eleştirel bir şekilde değerlendirmesi gerekmektedir.

Popper açıkça bir antipozitivisttir. Popper’a göre yanlışlamacılık ilkesi aynı
zamanda bilimsel ilerlemenin itici gücüdür. Bu ilerleme mantıksal pozitivistlerin
ileri sürdüğü gibi tümevarımsal bir süreç değil, tümdengelimsel bir süreç izler.
Popper’a göre, bilim büyük ölçüde sağduyudur (Türkdoğan, 2000, s. 140). Bilimsel Araştırmanın Mantığı’nda bilim insanını tanımlayan Popper, Bergson’un dile
getirdiği: “her buluş usdışı bir an içerir, her buluş yaratıcı bir sezgidir” ve Einstein’ın söylediği: “yasalara ulaşmanın yolu mantık değil, salt sezgiye dayanan deneyim özdeşleyimidir” söylemlerine dikkat çekerek, olgucuların bu tür dürtülerin
fizikötesi olduğu savıyla, bilimsel düşünce ve araştırmalardan dışlanması gerektiği görüşüne karşı çıkar. Popper’a göre, ancak deneyim, gözlem, içgüdü ve sezgileriyle güdülen bir araştırmacı önyargılarından ve dogmalardan arınmış olarak
evreni sorgulayabilecektir (Popper, 1998, s.12).

Popper’a göre, tümevarım yöntemini reddedişine ilişkin gelecek olan eleştirilerden biri, kendisinin ampirik-bilimin önemli bir özelliğini dikkate almayarak,
ampirik-bilimle fizikötesi (metafizik) arasındaki sınırı ortadan kaldırıyor olmasıdır. Oysa tümevarım mantığını reddetmesinin nedenlerinden birini kendisi, tümevarımsal yöntemde kuramsal bir dizgenin, ampirik, yani metafizik olmayan özelliklerini göremeyişi olarak açıklamaktadır. Popper, bu sorunu sınırlandırma sorunu
olarak adlandırmıştır (Popper, 1998, s.58). Popper, fizikötesi karşıtı yaklaşımların
(ki tümevarımsal yaklaşımın, doğa bilimleri ile fizikötesi kuramları dizgesinin aynı
tutulmasına, yani bir dışlamaya değil, tersine fizikötesinin ampirik bilimlere girmesine neden olduğunu belirtmiştir) tersine amacının, fizikötesini dışlamak değil,
ampirik-bilimi daha amaçlı betimlemek, ampirik bilim ile fizikötesi kavramlarını
tanımlamak olduğunu belirtmiştir (1998, s.61). Popper (1998, s.62), önermelerimizi saptarken, sonuçta değerlerimiz ve tercihlerimizle kendimizi yönlendirdiğimizi açıkça belirtmektedir. Bu açıdan, değerden bağımsız bilimi dışlamaktadır.
“Biz önermelerimizi, değer yargılarımızın etkisiyle saptarken,
daha önce olgucuları eleştirdiğimiz hataya asla düşmeyiz (onlar kendi değer yargılarıyla fizik ötesini yok saymışlardır). Biz ampirik-bilim
içinde fizikötesinin hiçbir değeri olmadığını söylemiyoruz. Bilimin
ilerlemesini engelleyen bazı fizikötesi düşünce süreçlerinin yanı sıra,
bilimin gelişmesini sağlayan fizikötesi düşünce süreçlerinin de olduğu yadsınamaz.” (Popper, 1998, s.62)

Yöntem olarak doğrulamacılık ve yanlışlamacılık üzerine kurulu iki yaklaşım
(mantıksal pozitivizm ve eleştirel rasyonalizm), gerçeğe ulaşmanın iki farklı yolunu sunmaktadır. Lakatos, bu iki yöntemin bilim felsefesindeki yerini oldukça
net bir biçimde ortaya koymuştur. İlk olarak, doğrulamacılara göre bilimsel bil-
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gi ispatlanmış önermelerden ibarettir. Doğrulamacılık, yani bilginin ispatlanmış
bilgi ile özdeşleştirilmesi, çağlar boyunca rasyonel düşünce içindeki hâkim gelenek olmuştur. Şüphecilik, doğrulamacılığı reddedemedi: o yalnızca ispatlanmış
bilginin olmadığını ve dolayısıyla bilginin imkânsız olduğunu iddia etti. Böylece,
doğrulamacı şüphecilik, objektif düşünceyi alaya alarak, irrasyonalizmin, mistisizmin ve hurafenin kapısını araladı. Bu durum, klasik ampiristlerin, bir ampirik
temelin kesinliği ve tümevarımsal çıkarımın geçerliliğini korumaya çalışmakta
harcadıkları çabayı arttırdı. Onlara göre bilimsel dürüstlük insanının, ispatlanmayan hiçbir şey öne sürmemesi gerekir. Bilim filozofları şu gerçeği kabul etmekte zorlandılar; teorik bilginin doğrulanamaz olduğunu bir kere kabul ettiler
mi, aynı zamanda onun safsata ve illüzyon olduğu sonucunu elde etmek zorunda
kalacaklarından korktular. Olasılıkçılığın felsefi önemi, böyle bir sonucun zorunluluğunun reddinde yatar. Olasılıkçılar, her ne kadar eşit doğrulanamaz iseler de
bilimsel teorilerin mevcut ampirik delillere göre farklı olasılık derecelerine sahip
olduğunu düşünmektedirler. Ancak delil (ispat) yerine olasılığın yerleştirilmesi,
doğrulamacı düşünce için büyük bir geriye çekilişti. Ancak bu geriye çekilişliğin
bile yetersiz olduğu ortaya çıktı. Kısa sürede, Popper’ın ısrarlı çabalarıyla, çok
genel şartlar altında bütün teorilerin, delil her ne olursa olsun, sıfır olasılık derecesine sahip oldukları gösterildi. Bütün teoriler sadece eşit ölçüte doğrulanamaz
değildirler, aynı zamanda eşit ölçüde ihtimal dışıdırlar da. Bu nedenledir ki, teorilerin değerlendirilmesinde ve entelektüel dürüstlüğün standartlarının ortaya
konmasında, yanlışlamacılık büyük bir değere sahiptir. Yanlışlamacılık bir anlamda rasyonel düşünce (mantıksal pozitivizm) açısından bir geriye çekilmedir.
Ancak bunun yanında, ütopyacı standartları içermediği için yanlışlamacılık, zihin
karıştırıcı ve sahte düşünceleri de (şüpheciliğin temsil ettiği safsata) yok ettiğinden, ilerleme görevi üstlenmektedir (Lakatos, 1992, s.116).
Şüphecilik, modern dünyada bilginin imkânsızlığı üzerine kurulu karamsar bir
teori olarak tanımlanmaktadır. Ancak Popper kendi açıkladığı yaklaşımda, bilginin
ilerlemesinin, yani bilginin olanaklılığı üzerinde durmaktadır. Yalnızca, yaygın anlayışın mutlaka olması gerektiği kanısına sahip olduğu, kesinlik niteliğini ortadan
kaldırmaktadır. “Bilginin sınırsız gelişiminin olanaklılığına inanan bir kişi şüpheci
olarak nitelendirilemez” (Popper, 1972/1979, akt. Gomory, 2001, s.74).

Popper, kendi yaklaşımını benimseyenleri, “mantıksal kararlılığı ve dogmalardan arınmışlığı seçen, uygulanabilirliği arayan, kendini bilimsel araştırmanın
serüvenine kaptıran (sürekli olarak yeni soruların yanıtlarını arama serüveni) kişiler” olarak kabul etmektedir (1998, s.62). Popper, bu serüveni bir oyun olarak
görmektedir ve oyununun kurallarını bilimsel araştırmanın mantığı olarak tanımlamıştır. Ona göre bilim oyununun iki önemli kuralı vardır;
1.

2.

İlke olarak, bilim oyununun sonu yoktur. Günün birinde bilimin önermelerini artık daha fazla sınamayıp, onları bütünüyle doğrulanmış kabul
eden oyundan atılır.

Bir kez ortaya atılmış ve geçerliliği sağlanmış varsayımlardan “ortada
hiçbir neden olmaksızın” vazgeçilemez, ancak daha iyi sınanabilen başka varsayımların bulunması, yargıların yanlışlanması, vb. gibi nedenlerle
onları eleyebiliriz (Popper, 1998).
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Bu bölümde genel hatlarıyla aktarılan Popper’ın bilim anlayışını Lakatos, bir
cümle ile şu şekilde ifade etmiştir: “Popper’a göre doğruluk, hatalardan kaçınma
ikazında değil, daha çok hataları elimine etme insafsızlığında yatar; bir yandan
varsayımlarda cesarette, diğer taraftan, çürütmelerde insafsızlıkta: bu Popper’ın
reçetesidir” (Lakatos, 1992).

Sosyal Hizmet Uygulaması ve Bilim

Viyana Çevresi’nin mantıksal pozitivizmine karşılık eleştirel gerçekçilik, uygulamalı bir bilim olan sosyal hizmet açısından da temel tartışmalara işaret etmektedir ki bu tartışmalar mesleğin bilimsel temelinin nasıl ilerlediği, bilimin
uygulamada ne tür bir işlev üstlendiği ile ilgilidir. Cılga (2004, s.58), bu açıdan bilim felsefesinin ilgilendiği sorunların sosyal hizmet disiplini açısından da önemli
olduğunu vurgulamaktadır. Cılga’ya göre sosyal hizmetin uygulamaya dönük bir
bilim dalı olma özelliği, uygulamaya temel olacak kuramın üretilmesini teşvik etmektedir. Cılga (2004, s. 59), sosyal hizmet bilgisini üretmeye yönelik bilimsel
yaklaşımın, bilimsel düşünme biçimi ve izlenecek mantıksal işlemlerin niteliği
konusunu açıklaması gereğini ifade etmiştir. Kuram-uygulama arasındaki ilişkinin irdelenmesi ve kuramın pratik içinde (alanda) test edilmesine ilişkin mantıksal ölçütlerin ortaya konması, ona göre bilim olarak sosyal hizmetin yapması
gerekenler arasındadır.

Sosyal hizmetin bilim ile ilişkisinin iki türlü olduğu söylenebilir. Birincisi, profesyonel çalışmalarını yürütürken bilimsel modeli kullanmak; diğeri ise, bu çalışmaları şekillendirirken bilimsel bilgiyi kullanmaktır. Bilimi uygulama için bir
model olarak benimsemek ve kullanmak, sosyal hizmetin gönüllü faaliyetlerden
çıkıp bir meslek olarak gelişmeye başladığı 19.yy başlarından itibaren söz konusu olmuştur. Mary Richmond, 1917 yılında, “Sosyal Teşhis” ile bilimin bireysel vakaların “tedavisi”nde nasıl kullanılacağına ilişkin anlayışı geliştirmiştir. Bu
dönem aynı zamanda, profesyonel sosyal hizmet eğitiminin başladığı dönemdir.
Richmond, bireysel vakalarla çalışırken tanı ve değerlendirme süreçlerinde, ilgili bilgilerin toplanması ve bu bilgilerin vaka ile ilgili hipotezleri şekillendirmesi
ve sınaması aşamalarını içeren bir model önermektedir. Bilimin uygulama sürecinde bir bilgi kaynağı olarak kullanılması ise, uygulamayı, araştırma ile üretilen
bilgilerin temelinde gerçekleştirmeyi içerir (Kirk ve Reid, 2002, s. 25-31). Günümüzde kanıta dayalı uygulama olarak adlandırılan bu yaklaşım, sosyal hizmet
uzmanın gerçekleştireceği müdahalelerin bilimsel araştırma sonuçlarını temel
alarak gerçekleştirilmesini gerektirmektedir.

Diğer sosyal bilim dallarında olduğu gibi, sosyal hizmetin meslekleşme sürecinde sıkça kullanılan, öğretilen ve kabul edilen paradigma olarak mantıksal
pozitivizmin yetersizliğine ilişkin tartışmalar 1980’li yıllarda başlamıştır. Doğa
bilimlerinden alınan geleneksel araştırma yöntemi, nicel yaklaşımlara, deneysel
desenlere, objektif ölçümlere, istatistiksel analizlere aşırı değer yüklemekte ve
bu yöntemler sürekli değişim içinde olan, karmaşık sosyal fenomenleri anlamakta yetersiz kalmaktadır. Sosyal hizmetin geleneksel paradigmasına ilişkin eleştiriler ve karşı-eleştiriler 1980’ler boyunca sürmüştür. Ancak 90’lara gelindiğinde
tartışma farklı bir hal almıştır. Sosyal hizmet bilgisinin epistemolojik temelleri
üzerine farklı fikirler üretilmeye devam edilse de asıl çabalar “epistemolojik
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yaklaşımların bütünleşmesi”ne yönelik geliştirilmeye başlanmıştır. Söz konusu
yaklaşımlar, iki farklı kutupta toplanmıştır. Bunlardan birincisi “post modernizm” diğeri ise “postpozitivizm”dir. Mantıksal pozitivizmin zayıflamasıyla gelişen Postpozitivizm, Bhaskar, Dewey, Lakatos, Nagel ve Popper gibi düşünürlerin
çalışmalarına dayanmaktadır (Kirk ve Reid, 2002, s.12-15).

Sosyal hizmet literatüründe yapılacak bir inceleme, günümüzde halen her iki
paradigmanın da güçlü bir şekilde taraftar bulabildiğini gösterecektir. Gerek postmodern epistemolojik ve metodolojik yaklaşımlar gerekse postpozitivizm, farklı
uygulama alanlarında farklı sorun grupları ile çalışmada karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışma, amacı gereği, tartışmayı ancak Popper’ın bilim anlayışı ile sınırlamıştır. Ancak bilimin sosyal hizmette kullanımını teşvik eden pozitivist paradigma, tümüyle yadsınmayacaktır.

Yanlışlamacı Bilim ve Sosyal Hizmet Uygulaması

Bilimin sosyal hizmet uygulamasındaki yerine ilişkin tartışmalar, çoğunlukla
sosyal hizmet araştırmalarının teorik temeli çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
Sosyal hizmetin bilimsel faaliyetlerinin teorik temelden bağımsız olabileceğini savunan ampirik sosyal hizmet uygulaması, özellikle sosyal hizmet müdahalelerinin
ölçülmesinde, etkililik-verimlilik araştırmalarında, değerlendirme araştırmalarında, teoriden bağımsız, somut, nesnel, ampirik veriler üzerine kurulu araştırmanın
sosyal hizmet mesleğine önemli katkılarının olacağını iletmektedir. Bu görüşün savunucularından olan Thyer (2001), sosyal hizmet doktora programlarının, bu tür
ampirik araştırmalara da kapılarını açmalarını gerektiğini ifade etmektedir.

Bu noktada, Popper’ın kurama ilişkin açıklamalarına referans vermek yerinde olacaktır. Kuramı oldukça geniş bir bakış açısıyla açıklayan Popper’a göre,
kuramdan bağımsız araştırma olmayacaktır. Sosyal hizmet uygulamasında, karşılaştığımız sorunları tanımlarken bile kurama bağlı olduğumuz, bu soruna ilişkin
müdahalelerimizi ve çözüm önerilerimizi, yine benimsediğimiz kuram çerçevesinde belirleyeceğimiz rahatlıkla söylenebilir.

Teori, uygulama sürecinde sosyal hizmet uzmanından hiç de uzak değildir ve
olmamalıdır. Popper’ın işaret ettiği şekliyle teori, uzmanın bir durumu, sosyal
olayı açıklama yolu, bir çıkarımı, tahmini olarak kabul edilebilir. Sosyal hizmet
uzmanları, müdahale sürecinde aslında, müracaatçılarına veya hedef gruplarına
ilişkin sürekli tahmin yürütme, davranışlarına ilişkin neden-sonuç ilişkileri kurma ve teoriler geliştirme sürecini yaşamaktadırlar. Bu süreç, bilimsel metodun
uygulama sürecinde kullanımına işaret etmektedir. Bu faaliyetleri gerçekleştiren
uzman için iki seçenek mevcuttur; ya geliştirdiği teorileri sürekli müracaatçılardan aldıkları yeni bilgilerle doğrulamaya çalışacaktır; ya da kurduğu teorilerin
yanlışlanmasına olanak verecektir.

Uzmanın, geliştirdiği teorileri doğrulama çabası içine girmesi, günümüz sosyal dünyasına uygun bir metodoloji değildir. Bugün bir bilim dalı olarak yapılanan karmaşıklık bilimi, dinamik, kendi kendini uyarlayan, çoklu sistemlerden
etkilenen ve onları dönüşümlü olarak etkileyen, öngörülemez, deterministik olmayan yapıları açıklama çabasındadır. Özellikle sistem yaklaşımı ile fen bilimlerinden alınan karmaşıklık kuramı, sosyal bilimlerin insanı ve modern toplumu
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açıklamada kullandığı bir kavrama dönüşmüştür. Gürsakal (2007: 7)’a göre günümüzde sosyal bilimlerin zorluğu, öznelerinin ve ilişkilerinin karmaşıklığından
kaynaklanmaktadır. Modern toplumun, bir risk toplumu olduğu, bireylerin rasyonel karar alma sürecinden çok, birçok farklı değişkenin etkisinde davranışlarını şekillendirdikleri kabul edildiğinde, doğrulamacı bir yaklaşımın hiçbir zaman
bizi evrensel olana, genel olana ya da doğru olana götürmeyeceği söylenebilir.
Mantıksal pozitivizmin müracaatçının durumuyla ilgili somut, gözlenebilen olgulardan genellenebilir çıkarımlara ulaşma çabası, büyük ihtimalle kişinin yaşadığı
bu karmaşık ilişkiler ağı içinde farklı etkileşimlerin ortaya çıkması, dolayısıyla
farklı davranışlarda bulunmaları sonucunda geçerliliğini yitirecektir.
Oysa müdahale sürecinde yanlışlamacı bir yol izlendiğinde, müracaatçının
durumuna ilişkin öne sürülen bir genelleme müracaatçının durumu özelinde kritik edilecek ve müracaatçının farklılığına odaklanılarak bu çıkarımın geçerliliği test
edilecektir. Doğrulamacı yaklaşımın aksine yanlışlamacı yaklaşım, sınama amacıyla ilginin sürekli müracaatçıdan gelen yeni bilgiler üzerinde olmasını sağlayacağından, tahmin ve çıkarımlarda yanılma olasılığı da düşecektir. Yanlışlamacı yaklaşım,
uzmanın, mesleki ilişkiyi etkileyen önyargılarından ve sezgilerinden haberdar olmasını gerektirmektedir. Bu durumda, uzmanın, müracaatçının durumu ile ilgili temelsiz iddialarda bulunmasını ve geçersiz kabuller geliştirmesini engelleyecektir.

Sosyal hizmet mesleki uygulamasında, bilimin temel işlev alanı olarak tahmin
yürütme, ölçme ve müdahale etme (Gulbenkian Komisyonu, 2005) faaliyetleri,
müracaatçı gruplarının karşı karşıya bulundukları yaşamsal riskler göz önünde
tutulduğunda oldukça önemlidir. Örneğin istismara uğramış bir çocuğun, eve
geri gönderildiğinde bu istismarı tekrar yaşayıp yaşamayacağı üzerine geçerli tahmin yürütmek için tek şansı olan sosyal hizmet uzmanı, vereceği kararın
en doğru, en geçerli karar olmasını beklemektedir. Bu karar, çoğu zaman sadece
uzmanın elindeki verilere bakılarak verilemeyebilir. Kararı uzman kimi zaman
sezgilerine dayanarak, kimi zaman da geçmiş deneyimlerinden yola çıkarak verecektir. Başka bir ifadeyle sosyal hizmet, risk altındaki bireyler için karar verirken her zaman “somut, ampirik, nesnel” bilgiler kullanmamaktadır. “Practice
wisdom” olarak adlandırılan, “uygulamadan gelen bilgelik" mesleki uygulamada
hiç de azımsanamayacak bir yere sahiptir. Poppercı yaklaşımın bu tür bilgiye,
yani ampirizmin metafizik olarak kabul edip dışladığı sağduyu, değer, sezgi ve
deneyime de yer vermesi, güçlü bir yön olarak görülmektedir. Nitekim Goldman
(1977, s.41), insan davranışının bütünsel bir olgu olduğunu, maddi ve manevi
yanlarının birbirinden ayrılmasının büyük tehlikelere yol açacak soyutlamalar
olduğunu iletmiştir. Bu tehlike elbette sosyal hizmet uzmanı için de mevcuttur.
Uzmanı sadece rasyonel karar veren bir birey olarak görmek, onu teknisyen konumuna indirgemektir. Ancak öte yandan önemle vurgulanması gereken nokta,
uzmanın sadece sezgilerine ve deneyimlerine dayalı olarak hareket etmesinin,
onu bilim ve profesyonellikten uzaklaştıracağıdır. Bu noktada sosyal hizmet uzmanına rehberlik edecek olan, onun mesleki etik ilke ve kuralları olacaktır.
Bunun yanı sıra, Popper’ın bilim insanının özellikleri arasında belirttiği eleştirel olma, edindiği bilginin geçerliliğini geçici bir süre için kabul etme ve sürekli
daha fazlasını arama, aslında çağımız bilgi toplumunun getirdiği bir zorunluluktur. Hızlı toplumsal değişim süreci, insanlar arası ilişkilerin dinamizmi, hatta eko-
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nomik ve sosyal politikaların dönüşümü, sosyal hizmet uzmanlarının edindikleri
her bilgi türünün sürekli sorgulanmasını gerekli kılmaktadır.
Yanlışlamaya dayalı bir metodolojinin sosyal hizmette temel alınmasının
özellikle iki noktada risk taşıdığı düşünülmektedir. İlk olarak; kimi vakalarda
doğrulanan bir kuram/açıklama/gözlem, kimi vakalar için yanlışlanabilir nitelikte olabilecektir. Kimi gruplar için geçerliliği test edilen ve başarılı bulunan bir
teori, benzer özelliklere sahip diğer gruplarda başarısız bulunabilecektir. Hatta
bir bireyde tekil bir önermeden yola çıkarak yanlışlanmış bir kuram dahi, o birey
için aslında en uygun açıklamayı da sağlıyor olabilir. Sosyal hizmetin ilgi alanını
oluşturan insan davranışının ve sosyal çevre risklerinin, tekil bir yargıdan etkilenmediği, tam tersine birçok sistemle etkileşim içinde bulunduğu bilinmektedir. Bu açıdan yanlışlamacılığın, sosyal hizmet uzmanına sağlayacağı bilgi temeli,
kimi durumlarda geçerliliğini kaybeden bir noktaya gelebilmekte ve uzmanın, bilimsel bilgiye olan inancını kaybetmesine neden olabilecek konumdadır. Bunun
engellenmesi, yine Popper’ın önerdiği biçimde, dogmalardan arınma, sorgulama
ve araştırma eyleminden vazgeçmeme yoluyla sağlanabilecektir.

İkinci risk, çok daha önemli ve yaşamsaldır. Bilim insanını hata yapmaktan
korkmama konusunda cesaretlendiren Popper, aslında bireylerin değil, kuramların çürütüldüğünü ifade etmiştir. Ancak sosyal hizmet uygulamasında uzmanın
hata yapması (geçersiz bir çıkarımda bulunması, temelsiz bir hipotez öne sürmesi
ve müdahalesini buna göre yapılandırması vb.) sonuçta müracaatçı sisteminde bir
etki yapmakta ve bu etki, müracaatçıya zarar verme riski de taşıyabilmektedir. Bu
açıdan, yanlışlamacı yaklaşımın bir “sorgulama, test etme-hata yapma serüveni”
olarak değil, “en doğruya eleştirel bir şekilde ancak mümkün olan en doğru tahminlerle ulaşma” serüveni olarak kullanılması, bu tür bir zararın en aza indirilmesi
konusunda sosyal hizmet uzmanının hassasiyetini gerektiren bir konudur.

SONUÇ

Sosyal hizmet bir meslek olarak net bir biçimde tanımlanmaktadır. Ancak sosyal hizmetin bilim yönüne ilişkin açıklamalar kimi sınırlılıklarla ifade edilmektedir.
Bu durumu Gehlert (2015, s. 3), IFSW’nin yapmış olduğu sosyal hizmet tanımındaki akademik disiplin ifadesinden yola çıkarak şöyle sormaktadır; “sosyal hizmet
açıkça bir meslektir ve akademik bir disiplin haline gelmiştir. Ancak, akademik bir disiplin olması bilimsel bir disiplin olma ile aynı anlama gelmekte midir?” Bu bakış açısıyla yaklaşıldığında en uzlaşmacı yaklaşım ile, sosyal hizmetin bilimi iyi kullanan
bir meslek olduğu ifade edilebilir. Ancak sosyal hizmetin, sistematik bilgi kuramı ve
uygulama ile bağlantılı araştırma boyutu, kanıta dayalı sosyal hizmet uygulaması
ve sosyal hizmetin ampirik yapısına vurgu yapılabilmesine olanak tanımaktadır.
Bu da sosyal hizmet uygulamalarının bilimsel bir bakış açısıyla ve bilimsel temellere dayalı olarak gerçekleştirildiğine dair güçlü bir kanıt sunmaktadır.
Sosyal hizmetin bilim yönü, mesleğin ilerletilmesi için bir gerekliliktir. Çünkü karmaşık ve kolektif uygulamalarımızı sistematik bir şekilde değerlendirme yeteneğimizi içermektedir (Bent-Goodley, 2015, s. 189). Ayrıca bilimsel bir
yaklaşım ve araştırmayı kullanmak, çalışma yaptığımız müracaatçı sistemlerine,
onların ihtiyaç ve sorunlarına ve dolayısıyla uygulama anlayışımıza bir derinlik
kazandırmaktadır.
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Sosyal hizmette bilimin yeri ve işlevi konusunda bir bakış sağlamak amacıyla yapılandırılan bu çalışmada, Popper’ın yanlışlamacı yaklaşımının sosyal hizmet uygulamasında kullanımı değerlendirilmiştir. Kuşkusuz sosyal hizmet disiplini, sahip olduğu eklektik bilgi temeli gereğince, farklı sorun grupları ve çalışma alanlarında farklı
metodolojik yönelimler belirleyebilecektir. Ancak Popper’ın bilim felsefesine kattığı
eleştirel rasyonalizmin, sosyal hizmet uygulamasına, müracaatçıları daha iyi anlamak ve geçerli bilgiye ulaşabilmek bağlamında katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Uzmanın, bağlı bulunduğu teorik çerçeveyi, uyguladığı teknikleri, müracaatçının durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmeleri ve tüm bunları etkileyen kişisel önyargı ve
değerlerini keşfetmesi, sürekli yeniden değerlendirmesi, bunlara yönelik şüphelerini
hep diri tutması, daha “bilimsel” bir uygulama gerçekleştirmesine yardımcı olacaktır.
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MEME KANSERİ YOKSUL KADINLARDA
SOSYAL DESTEK SÜREÇLERİ

CHAPTER
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Sayra LOTFİ, Kasım KARATAŞ
MEME KANSERİ OLAN BİREYLERİN PSİKO-SOSYAL ÖZELLİKLERİ
VE YAŞADIKLARI SORUNLAR
Kanser hastalarda birçok psiko-sosyal sorunlar özelikle anksiyete, depresyon, öfke, gelecek hakkında belirsizlik, umutsuzluk, çaresizlik, benlik saygısının
azalması ve ölüm korkusu gibi bir çok psiko-sosyal sorunlar ortaya çıkmasına
neden olmaktadır. Bu durum, sağlık personeli tarafından hasta ve aileleri için çeşitli destekleyici girişimlerin geliştirilmesine sebep olmuştur. Destekleyici girişimlerin bütüncül bir yaklaşım içinde kanser tedavisinin bir parçası olarak kabul
edilmesi ve uygulanmasının önemli olduğu görülmektedir (Yeter, 2009, s. 66).
Çalışkana ve arkadaşlarına göre (2015, s. 21) mastektomili hastalarda psiko-sosyal sorunlar şunlardır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ölüm korkusu
Geleceğe yönelik belirsizlik endişeleri
Hastalığın tekrarlayacağı endişesi
Ayrılık kaygısı
Temel işlevlerini yitirme endişesi
Vücut organ ve bölümlerinin hasar görme endişesi
Görünümünde değişme ve kötüleşme
Sevgi, ilgi ve desteği yitirme korkusu
Kendini eksik hissetme (cinsellik, çekicilik).

Meme Kanseri Olan Bireylerin Psikolojik Özellikleri ve Yaşadıkları
Sorunlar

Kanser tanısı almak, kişinin geleceğine yönelik bir tehdit olarak algılanmaktadır. Meme kanseri ise kadınlar tarafından hem yaşamın hem de “kadınlığın”
tehdit altında algılandığı bir hastalıktır. Kanser tanısı alan bireylerde inkar, öfke,
pazarlık, depresyon ve kabullenme gibi davranışsal tepkiler ortaya çıkar. İlk aşamada verilen en yaygın tepki şok ve inkârdır.
Kanser, insan yaşamını çok yönlü etkilemektedir. Kanser tanısı alan birey bir
çok dönemden geçmektedir. Kubler-Ross (aktaran; Arıkan, 2010, s. 40), bu dönemleri şöyle sıralamıştır:
1.
2.
3.
4.
5.

İnkar ve izolasyon
Öfke
Pazarlık
Depresyon
Kabullenme
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Kanser hastalarının en çok kullandığı başa çıkma yöntemi, inkârdır. Hacett
ve Cassem (aktaran; Arıkan, 2010, s. 40), inkârı, kansere karşı geliştirilen uyum
mekanizmalarından biri olarak tanımlamışlardır.

Tedavi sürecinde memenin alınmasına gösterilen psikolojik tepkinin derecesi, kadının memesine ilişkin algısıyla yakından ilgilidir. İnsan kişiliğinin gelişiminde beden imajı, algısı önemli bir işleve sahiptir.

Ağır depresyon veya kaygı hali içindeki kadınlar için kendilerine uygun antidepresan ve anksiyolitik terapi önerilirken; daha genel sıkıntılarda bilişsel davranışçı terapi, aromaterapi ve masaj, vizüalizasyon, dışavurumcu yazım, sanat
ve müzik terapisi gibi birden fazla müdahale önerilmektedir. Rastgele seçilmiş
denetimli çalışmalarda, farkındalık temelli stres azaltma müdahalesinin duygu
durumunu düzelttiği ve endokrin yan etkilerinin azaldığı ortaya çıkmıştır (Fallowfield, 2015, s. 2). Meme kanseri hastalarında cinsel istek ve orgazm ile ilgili
sorunlarda; fiziksel, psikolojik ve kişiler arası iletişim sorunlarında, psikoterapi
yönteminin yararları üzerinde durulmaktadır. Cinsel uyarılma ve isteği güçlendiren çeşitli yardımcı araçların kullanılması, sorunların giderilmesine veya aza
indirilmesine yardımcı olmaktadır (Akyolcu, 2008, s. 82).

Hastaların ameliyat öncesine göre cinsel ilişki sıklığında, cinsel dürtü ve doyumlarında azalma olduğu; meme kanseri hastası kadınların eşlerinin ameliyat
bölgesine dokunamadığı belirlenmiştir. Eşlerin hastalıkla ilgili konuşmaktan
kaçınmaları, duygu ve düşüncelerini açıkça ifade etmemeleri, birbirlerinden
uzaklaşmalarına neden olabilmektedir. Eşler arasında etkili bir iletişimin olması
çok önemlidir. İletişim yeteneği gelişmemiş olan ailelerde meme kanseri gibi bir
travmanın aileyi son derece bunalttığı, evlilik ilişkilerini de etkilediği ve çiftin evliliği üzerinde olumsuz etki yaptığı düşünülmektedir. Bu nedenle meme kanseri
hastalarında cinsellik alanında yaşanan sıkıntılar, hastalar için büyük psikolojik
sorunlara yol açmaktadır.
Araştırmalarda, maneviyatın, kanser hastaları üzerinde etkileri olduğu ve
kanser sırasında ruh sağlığını pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Kanser hastalarının %93’ününkullandıkları manevi baş etme yollarının umutlarını devam
ettirdiği belirlenmiştir. Manevi düşünceler, kanser hastalarının kaygı ve depresyon düzeylerinin daha düşük yaşanmasına, daha iyi sağlık alışkanlıkları edinmelerine, umut ve yaşam kalitelerinin daha yüksek düzeyde olmasına etki etmektedir (Bag, 2013, s. 114).

Meme Kanseri Olan Bireylerin Sosyal Özellikleri ve Yaşadıkları
Sorunlar

Meme kanseri tanısı konması bir kadın için yıkıcı bir deneyimdir. Meme kanseri hastalığı kadınlar için birçok mücadeleyi beraberinde getirir: meme kanseri olduğu haberini kabullenmek, cerrahi müdahalenin planlanması veya cerrahi
müdahaleyi deneyimleme, en uygun tamamlayıcı tedavinin hangisi olduğunu
sorgulama, tedavinin yan etkilerini yaşama, hastalıktan kurtulma veya hastalığın
nüksetmesi ve ilerleyen hastalıklarda kendini ölüme alıştırma. .Bir ya da her iki
memenin de alınması, değişen vücut görünümü, özsaygıda azalma, kadınlık duygusunu yitirme, cinsel çekicilik ve işlevde azalma, anksiyete, depresyon, umut-
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suzluk, suçluluk, utanç, hastalığın nüksetmesi korkusu, terkedilme ve/veya ölüm
duygusu yaratmaktadır. Memenin alınması cinsellik, kadınlık, cinsiyet ve anneliği
simgeleyen organın ampütasyonu olarak algılanmaktadır.

Turgut (2009, s. 93), kanserli hastalarda sosyodemografik özelliklerin (yaş,
medeni durumu(evli, bekar, dul); eğitim düzeyi(okuma yazma bilmeyen, ilköğrenim, ortaöğrenim, yükseköğrenim); çalışma durumu(ev hanımı yada emekli, kamuda çalışan, özel sektörde çalışan, öğrenimi devam eden); yaşam alanı(kentsel,
kırsal ve gece kondu) etkisi olduğunu ve hastanın tedavisi süresinde önemli olduğunu belirlemiştir. Weiss (1974, s. 17-26), hastaların başkalarıyla ilişkilerinde
dört sosyal özellikten söz eder:
Sosyal bütünleşme; iki kişinin sağlam ve güvenlik duygusunu, kişisel ilişkilerden alması,

Değere sahip güvence; ortak alanlarını paylaşan insanlar bir gruba ait olmaktadırlar,
Gelişmesi için fırsat; bir kişinin yetkinlik ve becerilerinin kabul edilmesi,

Güvenlik birliği; başkalarının refah için sorumluluk duygusunun olması, ilişkilerde, kişinin herhangi bir koşulda yardım istediği yetkili kişiler ile ilişkilerinde güvenli ilişkileri ve rehberlik tavsiye edilir. Meme kanserinde hasta genç ise
meme kanserinin beden algısı ve cinsel isteğe etkisi güçlüdür. Genç evli meme
kanseri hastası kadınlarda meme kaybının daha zor olduğu ve özellikle genç
kadınların vücut görünümleri ile ilgili cinsel isteklerini daha çok etkilediği belirlenmiştir (Ceylan, 2009, s. 17). Kanserden kaynaklanan ölüm, sosyoekonomik
durumu düşük olan insanlarda genelde daha fazla gözlenmektedir. Sosyoekonomik farklılıklar, kanserle başa çıkma yönünden önemlidir. Bu farklılıkların, sağlık
bakım olanaklarına iyi erişim sağlayabilen ülkelerde daha küçük olduğu düşünülmektedir. Meme kanserinin, kadınların aile üyeleriyle ilişkileri, ev ve sosyal
yaşamla ilgili rol ve sorumlulukları üzerinde olumsuz psikososyal etkileri olduğu
görülmektedir. Kanser tanısının şoku ile hasta, aile ve diğer bireyler arasındaki
iletişim ve etkileşimde değişiklikler görülmektedir. Mastektomi sonrası yaşanan
meme kaybının kadınlarda sosyal ortamlardan uzaklaşmalar, ayrı durma, yalnızlık gibi sosyal rol ve etkileşimlerde değişikliklere neden olduğu düşünülmektedir.
Ayrıca kadınların, evlilik ilişkilerinin ve eşleriyle duygusal ilişkilerinin kopacağı
korkusu ve kaygıları da yaşadıkları görülmektedir.

KADIN YOKSULLUĞU VE KANSER
Kadın Yoksulluğu

Yoksulluk bir kadın sorunudur. Yoksulluğun hedef aldığı en önemli toplumsal
kesim, dünyanın hemen her yerinde yoksulların, issizlerin, topraksız ve mülksüzlerin çoğunluğunu oluşturan kadınlar ve çocuklardır.

Yoksulluğun kadınlar gibi dezavantajlı nüfus grupları üzerinde daha olumsuz etkiler yarattığı bilinen bir durumdur. Kadınların yanı sıra çocuklar, yaşlılar,
işsizler, engelliler, ülke içerisinde ya da ülkeler arasında göç deneyimi yaşamış
olanlar, sığınmacı/mülteci konumunda olanlar daha çok yoksulluk riski ile karşı
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karşıyadırlar. Buna karşılık yoksulluk döngüsünü kırmak için başa çıkma stratejileri bulma görevini de genellikle kadınlar üstlenmektedir. Kadınlar bir yandan
yoksulluktan daha fazla etkilenirken diğer yandan yoksullukla baş eden birincil
aktörler olarak ön plana çıkmaktadır (Çamur Duyan, Acar, Baykara Acar, Karataş,
2007; Tufan ve Karataş, 2003b). Buvinic (aktaran; Şener, 2009, s. 2)’e göre kadın
yoksulluğunun iki özelliği vardır: işgücü piyasasındaki konumu ve eğitim olanaklarından yararlanma düzeyi. İş piyasasında kadınların ikincil konumda olması,
işgücü piyasasına katılımının düşük olması, katılım sağlandığın dada düşük ücretli işlerde çalıştırılması, kayıt dışı sektörde çalışma, fason çalışma, ücretsiz aile
isçisi olma, özellikle kırsal alanlarda elde edilen gelir üzerinde söz sahibi olmama, gelirden yoksunluk vb. gibi durumlar bu farklılıkları göstermektedir. Geçtiğimiz 20-25 yılda sosyo-ekonomik statü ve sağlık/hastalık arasındaki ilişki birçok
araştırmanın odağı olmuştur. Bu araştırmaların temeli; sağlığın sosyal belirleyicileri konusundaki kuramsal çerçevedir. Marmot, Wilkinson ve House (aktaran;
Herndon, 2013, s. 315), genel nüfusun yaşama oranında gelir ve eğitimin istatistiksel açıdan büyük oranda etkisi bulunduğunu ortaya koymuştur. ABD gibi zengin ülkelerde gelir ve yaşama şansı arasındaki ilişkinin sosyal katılım ve yaşam
koşullarını denetim altına alma fırsatları arasındaki farktan kaynaklanmaktadır.

Yoksulluk ve Meme Kanseri

Meme kanserine yakalanmanın ardından yaşama şansında var olan sosyal
eşitsizlik nedenleri bilinenlerden farklıdır. Bu çalışmada, sosyoekonomik faktörler ve Danimarka’da vergilerle finanse edilen ve tek tip olarak sunulan sağlık
hizmetinin meme kanseri ameliyatı sonrası gelişen rahatsızlıklar vurgulanmaktadır. Ayrıca meme kanserine bağlı ölümler ve diğer ölüm nedenleri yarışan riskler
olarak analiz edilmiştir. Meme kanseri hastalarının hastalıktan kurtulma ve yaşama oranları artmış ancak bu artış tüm kadınlar için eşit oranda gerçekleşmemiştir.
Varlıklı kadınların meme kanserine yakalanma oranı sosyoekonomik açıdan dezavantajlı kadınlara göre daha yüksek olsa da; bireysel ve bölgesel temelli sosyoekonomik faktörlerin baz alarak yapıldığı bir çok araştırma, sosyoekonomik açıdan
dezavantajlı kadınların meme kanserinden kurtulma ve yaşama şansının daha az
olduğunu göstermiştir (Dalton, 2007, s. 2524). Sosyoekonomik statü, hem bireyler
hem de aynı bölgede yaşayan kişiler için, sürekli olmasa da, meme kanseri olgularıyla ilişkilendirilmiştir. Yaşa bağlı analizlerde sosyoekonomik statü, hem bireyler hem de aynı bölgede yaşayan kişiler için östrojen reseptörü pozitif olan meme
kanseri olgularıyla ilişkilendirilmiştir. Bu ilişki doğum sayısı ve ilk doğurma yaşı
denetimi ile zayıflatılmıştır. Bu bulgular, sosyoekonomik statü ve meme kanseri
arasında gözlenen ilişkinin hem östrojen reseptörünün pozitif olması gibi üreme
faktörleriyle hem de sosyoekonomik statü ile ilgili olduğunu ortaya koymaktadır
(Palmer, 2012, s. 1141). Yapılan çalışmalarda, kadınların meme kanseri erken tanı
davranışlarında, sağlık güvencesinin ve erken tanı uygulamaları hakkında bilgisinin olmaması, ulaşım olanaklarının yetersizliği, aile, arkadaş ve eş desteğinin olmaması, eğitim, sağlık personelinin cinsiyeti gibi engellere sık rastlanmaktadır.
Cinsiyet, yaş, eğitim ve gelir gibi demografik değişkenler; sağlığı koruma, geliştirme davranışları üzerinde etkilidir. Yaş, gelir, eğitim durumu gibi faktörlerin
artması sağlığı koruma davranışlarında bulunma olasılığını yükselmektedir. Yoksul kadınların meme kanseri erken tanı davranışlarını gösterme oranları düş-
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mektedir. Eğitim durumunun, meme kanseri erken tanı davranışlarının yapılmasında etkili olmadığı görülmektedir (Ersin, 2012, s. 30). Sosyo-ekonomik düzeyi
düşük kişiler, sosyal sistemden bilgi edinme konusunda, sosyo-ekonomik düzeyi
yüksek akranlarından daha geridedir ve bilgi üretimdeki bu tür bir “eksiklik”
bilgi düzeylerinin az olma nedenini açıklamaktadır. Meme kanserine ilişkin bilgi
düzeyinde, motivasyonu yüksek yaşlı kadınların, sosyal sistemde meme kanserine ilişkin bilgileri daha iyi kullandıkları ve daha çok ilgilendikleri ve böylece
motivasyonu düşük kişilerden daha fazla bilgi sahibi oldukları görülmüştür. Sosyo-ekonomik bakımdan dezavantajlı kadınlardan en yaşlı olanlar ve aynı zamanda okur yazar düzeyde olmayan kadınlar, ana akım medyayı düzenli olarak takip
etmemektedir. Bu nedenle özel medya türleri (yaşlılara hitap eden radyo ve televizyon programları) ve bireylerarası kanallar (örneğin yetişkin çocuk, pratisyen
hekim, sosyal çalışmacılar, arkadaşlar ve komşular), meme kanseri hakkında bu
hassas gruba daha etkin şekilde bilgi yaymak için harekete geçirilmelidir.

MEME KANSERİ OLAN BİREYLERİN SOSYAL DESTEK GEREKSİNİMLERİ

Sosyal destekle kavramının, literatürde çeşitli tanımlarının yapıldığı görülmektedir. Bu bölümde sosyal desteğin farklı tanımları, bu tanımla ilgili kavramlar, sosyal desteğin işlevsel ve yapısal yönleri, sosyal desteğin sağlık üzerindeki
etkileri ile ilgili denenceler, algılanan destek ve alınan sosyal destek tanımlamaları örneklerle açıklanacaktır. Cohen ve Syme (1985; aktaran, Özdemir, 2013, s.
8-9) sosyal desteğin tanımını şu şekilde açıklamaktadır: Sosyal destek başkaları
tarafından sağlanan kaynak ve destektir. Sosyal destek genellikle sorun olduğu
zaman ya da stres arttırıcı durumlarda bireyin yararlanabileceği maddi, manevi
yardım alanlarıdır. Sosyal destekten yararlanan bireyler ihtiyaçları olduğu zaman itimat edebileceği kaynaklara (eş, arkadaş ve aile gibi) sahip olmalıdır. Ayrıca sosyal destek sisteminin, bireyin sosyal ve psikolojik sorunlarının çözümü,
önlenmesi ve tedavisinde, zorlanmalı durumlarla başa çıkabilmesinde güçlü ve
önemli bir kaynak olduğu belirlenmiştir. Sosyal destek kavramı, çevredeki bireylere yönelik olumlu duygu ve yardım alanların ifadelerini içeren, bu bireylerin
bazı davranışlarının veya tutumlarının kabullenilmesi, bireye maddi ve manevi
yardımda bulunulması durumları içeren kişiler arası bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Sosyal desteğe ilişkin bu tanımlamalar ışığında genel olarak ifade etmek gerekirse sosyal destek, her türlü yaşam durumunda her bir birey açısından
gereksinime yönelik doyumun sağlanmasında olduğu gibi biyo-psiko-sosyal iyilik halinin güçlenmesi, korunması ve devamının sağlanması bakımından da son
derece önemli bir yere sahiptir. Merckaert ve arkadaşları (2010; Sütcü, 2010, s.
55) yaptıkları çalışmada, kadınların erkeklerden daha fazla sosyal destek istedikleri belirlenmiştir. Kanserli hastaların destek kaynaklarını eşler, ebeveynler, arkadaşlar, komşular ve çocuklar olarak belirlemişlerdir. Çalışmasında, hastaların
kanser hastalığı ve tedavi sürecinde % 70 eşlerden, % 20 çocuklardan ve % 10
da diğer yakınlarından destek aldığını bildirmektedir. Meme kanseri olan kadının hastalığa ve tedaviye uyumunu artırmada eşinden alacağı desteğin önemini
olduğu görülmektedir (Akdeniz, 2012, s. 54). Birçok toplumda kadın memesi,
cinsellik, çekicilik, estetik görünüm, doğurganlık, bebek beslenmesi ve beden bütünlüğünün sürdürülmesi açısından önemli bir organ olarak kabul edilmektedir.
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Annelik ve cinsellik sembolü olan memeyi bugün için tehdit eden en önemi sağlık
sorunu meme kanseridir. Eşlerden gelen destek, meme kanseri ile baş etmede ve
buna bağlı oluşan psikolojik stresin azalmasında kritik öneme sahiptir.

ÖNERİLEN YÖNTEM VE BULGULAR

Bu çalışma, nicel araştırma tasarımı ile gerçekleştirilmiştir. Meme kanseri tanısı almış yoksul kadınların sosyo demografik özellikleri, resmi ve resmi olmayan
çevrelerden yardım alma durumları, hastalık ve sonuçlarıyla sosyal destek alma
durumları genel tarama modeli ile incelenmiştir. Bu araştırmada, Mamak Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alan 25 kadınla; Keçiören Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alan 15 kadınla, Ankara Onkoloji
Hastanesi Sosyal Servisinden ise 70 kadın ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Veriler, meme kanseri tanısı almış, tedavi sürecinde ve remisyon aşamasında olan
yoksul kadınlarla yüz yüze görüşme yoluyla toplanmıştır. Görüşmede, görüşme
formu ve sosyal destek ölçeği (Berrin Eylen, 2002) kullanılmıştır. Araştırmada
elde edilen veriler SPSS 18. 0 programı aracılığıyla veri tabanına aktarılmış ve
çözümlenmiştir. Verilerin normal dağılım göstermemesinden dolayı nonparametrik testlerden faydalanılmıştır.

MEME KANSERİ̇ HASTASI YOKSUL KADINLARIN TANITICI ÖZELLİKLERİ İLE ALGILANAN SOSYAL DESTEK ARASINDAKİ̇ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYİ̇ AMAÇLAYAN BULGULAR

Bu bölümde, araştırma kapsamındaki meme kanseri hastası yoksul kadınların
sosyo-demografik özellikleri ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişkiye yönelik bulgular ve yorumlar yer almaktadır. Meme kanseri hastası yoksul kadınların
mesleki durumlarının sosyal destek ile mesleki durumları arasında anlamlı bir fark
olduğu saptanmıştır. Güni (2005) tarafından yapılan çalışmada, hastaların mesleki durumları ile algılanan sosyal destek düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır.
Ayrıca mesleği olmayanların sosyal destek algısının diğerlerini göre daha yüksek
oluşu, sahip oldukları sosyal ağların genişliği ve yoğunluğuyla açıklanabilir.
Meslek sahibi dolayısıyla çalışma yaşamına dahil olmayan kadın hastalar zamanlarının çoğunu aile içinde geçirdikleri için sosyal destek puanlarının yüksek
olduğu söylenebilir. Kanserli kadının çalışma yaşamında olmaması sosyal ilişkilerine zaman ve fırsat yaratmada, ilişkilerin niteliğini artırmada olumlu etki
yaratabilir. Meme kanseri hastası yoksul kadınların medeni durumları ve sosyal
destek olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Elde edilen sonuca göre hiç evlenmemiş olanların meme kanseri hastası yoksul kadınların sosyal destek algısı
boşanmış olanlara oranla daha yüksektir. Hiç evlenmemiş olan meme kanseri
hastası yoksul kadınlarda kök aileleri ile yaşadığından destek mekanizmalarının
daha iyi işlediği ve desteklendiği düşünülmektedir. Kadının meme kanseri olmasının boşanmayı tetikleyebileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla kadınların yanız
başına yaşamasının kanser ve yoksullukla ilgili sorunlarının daha da artmasına
neden olabilmektedir. Boşanmış kadın hastalarda sosyal destek puanlarının düşük olmasının nedeninin eş desteğinden mahrumiyet olduğu belirtilebilir. Çocuk
sahibi olmayan meme kanseri hastası kadın hastaların algıladıkları sosyal destek
puanı daha yüksektir. Özellikle küçük çocukların varlığı kadın üzerinde önemli
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bir bakım yükü getirmektedir. Hem çocuk sahibi olmak hem de ölümcül etkileri
olabilecek bir hastalıkla mücadele etmek kadın için ayrıca bir yük ve stres kaynağı olabilir. Ayrıca çocuklu kadınların daha fazla sosyal destek gereksinimi içinde
oldukları ve bunun karşılanmaması halinde ise daha çok yoksunluk yaşadıkları
da bu sonuçlar çerçevesinde ele alınabilir. Meme kanseri hastası yoksul kadınlarda hastalığın yaşamlarında değişikliklere neden olma durumu ile algılanan sosyal destek arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre
hastalığın yaşamında önemli değişikliklere neden olduğunu belirten kadınların
düşük sosyal destek algısına sahip olduğu belirlenmiştir. Bilindiği üzere meme
kanseri, hastaların yaşamında büyük oranda değişikliklere neden olur. Kanser
tanısının konması ve tedaviye başlanması, hastanın ve ailenin fiziksel, emosyonel, sosyal ve ekonomik dengelerini alt üst etmekte, yaşamdan doyum almalarını
engellemekte ve yaşam kalitesini azaltmaktadır. Meme kanseri hastası yoksul kadınlar ve aileleri, bir yandan hastalığı kabul etmek ve yan etkileriyle başa çıkmak,
bir yandan da ekonomik yönden oluşabilecek güçlüklerle, aile ilişkilerinde ve rol
dengelerinde görülen değişikliklerle yüz yüze gelmektedirler. Meme kanseri hastalarının, hastalık odaklı yaşam döngülerinin beraberinde getirdiği yeni dengelere uyum sağlamakla, geleceğe yönelik belirsizliklerle ve korku dolu düşüncelerle
karşı karşıya kaldıkları görülmektedir. Ayrıca meme kanseri beden görüntüsü,
beden algısı ve cinsel ilişkileri olumsuz etkilemektedir. Meme kanseri hastasının sahip olduğu sosyal destek dinamikleri, hastalıkla mücadele sürecinde çok
önemlidir. Meme kanseri hastalarının kendilerine yarar sağlayabilecek sosyal
destek sistemleri arasında yer alan sağlık personeli ve profesyonel elemanlardan
destek almaları da kuşkusuz ayrı bir öneme sahiptir.
Bilindiği üzere kanser; korku, umutsuzluk, suçluluk, çaresizlik, terk edilme
düşünceleriyle bir yıkım gibi algılanmakta ve kişinin psikolojik dengesinde krize neden olmaktadır. Kanserin oluşumunda davranışsal faktörlerin rolü olduğu
gibi kanser hastalarındaki çok yönlü nörofizyolojik ve algısal psikolojik etkenlerden dolayı psikiyatrik yan etkisi bulunmaktadır. Bu hastalarda ortaya çıkan
psikiyatrik komplikasyon ve psikolojik krizlerin, hastanın uyumunu, yaşam kalitesini, hastalığın seyrini ve tedavisini olumsuz yönde etkiledi belirlenmiştir (Tünel, 2011, s. 1). Tüm bunlar psikolojik desteğin önemli olduğunu göstermektedir.
Hastaların aldığı tıbbi sosyal hizmet desteğini yetersiz bulan kadınların sosyal
destek algısı daha yüksek çıkmaktadır. Bu sonuç kanserli hastaların yeterli sosyal
destek aldığı için tıbbi sosyal hizmet desteğine daha az ihtiyaç duyduğunu akla
getirebileceği gibi tam tersi de düşünülebilir. Meme kanser ile ilgili ilaç teknolojisindeki gelişimin sağ kalım oranını artırmış olmasına rağmen, meme kanserinin
kronik bir hastalık olması nedeniyle bireyin fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Bugün on binlerce hasta ve ailesi kanser ve kanserin neden olduğu sorunlarla baş edebilmek noktasında ciddi
anlamda desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu desteğin tedavi sonrasında en önemli
boyutları kuskusuz psikolojik ve sosyal destek olmaktadır. Araştırmada, aileden,
yakın akrabalardan ve arkadaşlardan yeterli destek alan kadınların sosyal destek
puanları da oldukça yüksek çıkmıştır. Bilindiği gibi sosyal desteğin birçok kaynağı olmasına rağmen en önemli kaynaklarından birisi de ailedir. Meme kanseri
hastalarının kendilerine yarar sağlayabilecek sosyal destek sistemlerinden ilk
akla gelebilecek olan aile desteğidir.
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Meme kanseri hastası yoksul kadınlar da dâhil olmak üzere kanser hastalarının içinde bulundukları yoksulluk ve yoksunluklarla baş etmede kamunun sağlayacağı desteğin büyük önemi bulunmaktadır. Nitekim Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının iş birliği ile özel gereksinim grubu ihtiyaç sahibi
vatandaşlara yönelik yeni bir sosyal yardım programı yaşama geçirileceği yönündeki gazete haberleri bu gereksinimi karşılama amacına dönüktür. Bu kapsamda,
kanser ve verem gibi uzun süreli tedavi gerektiren ve kronik hastalıklarla mücadele eden, bu süreçte sadece sağlık açısından değil, maddi olarak da yıpranan
ihtiyaç sahibi ailelere destek verileceği belirtilmektedir.1 Meme kanseri hastası
yoksul kadınlara yöneltilen sorulardan biri de hastalık sürecinde karşılaştıkları
sorunların çözümünde SYDV’ den yardım yeterli destek alıp almadıkları sorusuydu. Birey, aile ve toplum refahını arttırmak amacıyla, dezavantajlı kesimler
öncelikli olmak üzere, tüm toplumu hedefleyen, katılımcı anlayışla, adil ve arz
odaklı bütünsel sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek gerekmektedir. Buna rağmen meme kanseri olan yoksul kadınların SYDV’ ler den yeterli
destek almadıkları görülmektedir. Hastalar, hastalık süresinde SYDV’ den destek
alamadıkları için, maddi ve manevi desteği aileden ve akrabadan aldıklarını vurgulamaktadırlar.

SONUÇ

Sonuçlara göre, mesleği olmayan meme kanseri yoksul kadınların daha çok
evde olukları için sosyal desteye daha çok ihtiyaç duydukları bulunmuştur. Hastalık süresinde eşlerin desteğinin önemli olduğu görülmektedir. O yüzden hiç evlenmemiş ve ayrı yaşayan meme kanseri olan yoksul kadınların sosyal desteye
daha çok ihtiyaç duydukları görülmüştür. Hastaların teşhis ve tedavi aşamasında
ve sonrasında aldıkları tıbbi hizmetleri yeterli (%80, 9) bulduğu, tıbbi sosyal
hizmet ve psikolojik desteği yeterli bulmadığı saptanmıştır. Hastaların çoğunluğunun tıbbi sosyal hizmet birimini dahi bilmedikleri ve psiko sosyal destek almadıkları dikkate alındığında böyle bir sonuç çıkması aslında hizmetin tam olarak
verilmediğini de göstermektedir. Ayrıca tıbbi sosyal hizmet uzmanından alınan
desteğin yetersiz bulunmasının sosyal destek algılarını daha ön plana çıkardığı
düşünülmektedir. Meme kanseri olan yoksul kadınlarda psikolog veya sosyal hizmet uzmanı gibi bir meslek elemanından yardım alma gereksinimi duymayanlarda sosyal desteğin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır; çünkü bireylerin bu meslek
elemanlarının görevleri ile ilgili bilgileri olmadığı görülmüştür. Diğer taraftan
sivil toplum örgütlerinden, SYDV’ den ve kamu kurumlarından yeterli profesyonel destek almayan meme kanseri hastası yoksul kadınların, algıladıkları sosyal
desteğin yüksek olduğu bulunmuştur. Bireylerin desteği aileden aynı hanede yaşayan kişilerden, komşudan ve akrabadan sağladığı görülmektedir. Bu desteklerden dolayı birey kendini daha az çaresiz hissetmektedir. Araçsal sosyal desteğin
meme kanseri olan bireylerin tedavi süreçleri açısından ne kadar önemli olduğu
bir kez daha anlaşılmaktadır. Ayrıca sosyal çevre, aile ve akrabalarla ilişkilerin
sosyal destek algısına olumlu katkı sağlamasından hareketle bireylerin sahip
oldukları bu sosyal destek kaynaklarının, hastalıklarına ilişkin tedavi süreçleri
üzerinde etkili olacağı düşünülebilir.

1

(http: //www. sabah. com. tr/sağlık/2016/12/15/)
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DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE DÖNÜŞEN
EĞİTİM: KUŞAKLAR ÜZERİNE BİR
İNCELEME

CHAPTER
54

Emel Demir ASKEROĞLU
Dijitalleşme Süreci
Dijitalleşme teknolojinin gelişmesi ile birlikte hızla yayılmaya başlamıştır.
Sanayi devrimi sonrası yaşanan gelişmeler bir çok alanda olduğu gibi iletişim
alanında da dijitalleşme sürecine geçilmesinde etken olmaktadır. İletişim teknolojilerinin gelişmesi açısından önemli bir gelişme olarak matbaanın icadı gösterilebilir. Özellikle bilginin kalıcılığının sağlanması açısından da önemli bir gelişme
olan matbaa, hem yönetimsel hem de entellektüel bilgi birikiminin sağlanması
açısından; bilimin ve sosyal hayatın gelişmesinde etken olmuştur.

1438’de Strasbourg’da Gutenberg tarafından matbaanın bulunuşu, kâğıt, yağ
temelli mürekkep ve basım teknolojisindeki birikmiş bilgileri bir araya getirerek basımın ve kopyanın hızlanmasını sağladı. Basım teknolojisinin gelişmesi
başlarda büyük bir dönüşüm getirmedi çünkü; ilk basılan kitaplar İncil ve dini
kitaplardı ve Avrupa’da çoğu insan okumayı bilmiyordu, ancak pazar meydanlarında okuyucuların okumalarını dinleyerek kitaba ulaşabiliyorlardı. 1500 yılına
gelindiğinde Avrupa’da 35,000 kitap ve 20 milyon kopya üretmiş olan 1000 basımevi bulunmaktaydı (Erdoğan, 2011b, s. 342). Matbaanın etkisi hızla artmakta
ve okuma yazma oranı artmaktaydı. Bu iletişim teknolojilerinin gelişmesindeki
ilk etkendi ve hızla yeni gelişmeler yaşanmaktaydı.

Bir diğer gelişme ise ulaşıma dayalı iletişim modelinden iletime dayalı iletişim modeline geçiş olarak sayabileceğimiz bir gelişme olan telgraftır. Telgrafın
icadından önce konuşan davullar, duman işaretleri, gemiden gemiye ve gemiden
kıyıya bayraklarla iletişim sağlamak telgrafın icadından önce haberci kullanmadan iletişim sağlayan araçlardan bazılarıdır. Öncelikle Fransa’da Chappe telgraf
adlı sistem sayesinde birkaç cümlelik mesajları iletme imkanı bulmuştur. Bunun
gibi bir çok çalışma başlatılmıştı (Crowley, 2010). Chappe’nin önerisiyle Paris ve
Lille arasında 23 iletme istasyonundan oluşan bir hat kurulmuş ve istasyonların
tepelerine hareketli ışıklı dikey direkler dikilmiştir. Böylelikle alfabeyi ve belli
mesajları anlatan şekil kodlarıyla bir istasyondan diğerine haber aktarımı sağlanıyordu. 1838’de Samuel Morse, sonradan Morse alfabesi denilen şifrelerle mesaj gönderen teknolojiyi geliştirdi (Erdoğan, 2011a, s. 350). Böylelikle iletişim
için önemli bir gelişme yaşanarak uzak mesafeler arası bilgi paylaşımı mümkün
hale gelmiştir.
Bir diğer önemli iletişim aracı olarak telefonu göstermek mümkündür. Telefon da telgraf gibi gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıkan yeni bir iletişim aracı
olarak toplumsal yapı üzerinde önemli gelişmelerde etkin olur.

İlk kez söz iletimini sağlayan telefon, 1876 yılında Graham Bell tarafından
gerçekleştirilmiş bir aygıttır. Bu aygıtta mikrofon, titreşen bir zarın taşıdığı ve

836

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar 2

pile seri ile bağlı asitli su içinde daldırılan çok hafif metal uçtan oluşmaktadır.
Bell’in telefonu bulmasından bu yana geçen yıllar içinde bir çok gelişme de yaşanmıştır (Gönenç, 2007).

Radyonun kitle iletişim aracı olarak kullanılması, kamuya seslenen söz ve müzik yayınlarını yapması ise 1920’lerden sonra gerçekleşmiştir. Bu tarihten önce
de kısa bir çok yayın denenmiştir. Bunlardan en önemlisi bir opera oyununun
tenor Carusso’nun Newyork Metropolitan Operasını naklen yayınlamasıdır. 1917
yılında Alman askerleri için cephede müzik yayınlarının yapılması da önemli bir
gelişmedir. Şebekelerin hızla artması ses kalitesini ve program sayısını arttırmanın yanı sıra geniş bir alanda dinlenmeyi sağlamıştır (Oğuz, 2012, s. 128).
Televizyonla ilgili teknolojik gelişme ise 1923’de Westinghouse fizikçisi
Vladmir Zworykin’in “iconoscope” denen görüntü aletini bulmasıyla başladı.
2000’lerde ise Amerika’da uyduya bağlı kablo sistemiyle telefon, internet ve bini
geçen televizyon kanalı evlere hizmet vermektedir. Türkiye’de ise İstanbul Teknik Üniversitesi Televizyonu 1952’de deneme yayınına başladı. İlk düzenli Tv yayını Ankara’da 1968’de başladı. Bu tarihten itibaren TRT sistemi altında yayın
düzenlenmeye başlandı. 1990’larda başlayan özelleştirme fırtınasıyla birlikte
dünyada yaşanan değişimlere Türkiye de uyum sağladı . 2010 yılına gelindiğinde
ise kablo ve uydu yayınlarına bağlanma hızla yayıldı (Erdoğan, 2011a, s. 357).

Bir sonraki aşama olarak sunabileceğimiz internet teknolojisinin geliştirilmesidir.
İnternetin doğuşu ve gelişimi ise bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak anlatılacaktır. 1969 yılında ABD Hükümeti tarafından, Advanced Research Projects Agency
(ARPA) bünyesindeki araştırma merkezlerini ülke çapında büyük bir bilgisayar ağı
ile birleştirmek amacıyla başlatılan proje, günümüzde hem kişiler hem de organizasyonlar tarafından, araştırma, eğitim, tanıtım, iletişim, eğlence ve ticaret gibi çok
çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanılan internetin temelini oluşturmaktadır. İşletmelere yeni fırsatlar ve yeni pazarlar sunan internetin ticari alandaki kullanımı ise
özellikle 1994 yılından itibaren bir gelişme göstermektedir. 1995 yılında ise servis
sağlayıcı olarak çok sayıda ticari işletmenin internet dünyasına katılmasıyla birlikte
hayatımızda internet çağı başlamış oldu (İnan, 2010, s. 124).
İnternetin en iyi bilinen kullanımı World Wide Web’dir (www). Ağ küresel bir
küresel bir multimedia kütüphanesi gibidir. 1992’de İsviçre’de bir fizik laboratuarında bir yazılım mühendisi tarafından icat edilmiştir; tüm dünyada yaygın hale
gelen yazılım ise Illinois Üniversitesi’nde okuyan bir lisans öğrencisi tarafından
yazılmıştır. Kullanıcılar ağda, bireylerin bilgi aramalarını, belirli bir siteye girmelerini, daha sonra başvurmak üzere bu sayfaları işaretleyebilmelerini sağlayan
yazılım programı olan internet tarayıcısı yardımıyla dolaşmaktadır. Bu ağ ayrıca
hükümetin siyasi belgelerinden, virüsten korunma programlarına ve bilgisayar
oyunlarına kadar değişen çeşitlilikte belge ve programın indirmesi mümkündür.
Web siteleri karmaşık grafikler ve resimlerle donatılmış, görüntü ve ses dosyaları taşımaktadır. Ağ iş anlaşmalarının online yürütüldüğü e-ticaret siteleri için
bir arayüz oluşturmaktadır (Giddens, 2012, s. 641
1940’lı yıllarda üretilen bilgisayarlar, yazılım ve donanım alanındaki çalışmaların devam ettirilmesi ile birlikte günümüzdeki kapasitesine ulaşmıştır. Bilgisayarlar, ilk üretildiğinde bir oda büyüklüğünde ve 30 ton ağırlığındadır. Ancak
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günümüzde mobil kullanıma uygun taşınabilir modelleri üretilerek büyük bir
aşama katedilmiştir. Uzmanlar bunun mikro elektronik teknolojisindeki gelişmelerin etkisi sonucu gerçekleştirildiğini vurgulamaktadır. Mikro elektronik
teknolojisi ise 1960’lı yıllarda üzerinde çalışılmaya başlanmış ve silikon chipler,
elektronik devre elemanlarının daha az yer kaplayacak şekilde küçültülmesi sonucu bulunan teknolojik yapılardır. Bu sayede küçük cihazlarda büyük veriler
saklanabilmektedir. Bu sayede hafıza birimlerinin veri saklama kapasiteleri arttırılmıştır (Öztürk, 2013, s. 10). Bu sayede bilgisayarlar evlerde kullanıma uygun
hale getirilmiştir. Günümüz insanın yaşantısında önemli bir yer tutan bilgisayarlar dijitalleşme süreci açısından da önemli bir araç haline gelmektedir. Bu sayede
gerek iş yaşamı gerekse kişisel kullanım için uygun hale gelen bilgisayarlar yardımı
ile bilginin işlenmesi ve kullanılması daha kolay hal almıştır. Özellikle internet kullanımının da yaygınlaşması ile birlikte bilgisayarların da işlevi artmıştır.

Günümüzde kullanılan yeni iletişim ortamlarının tümüne yeni medya denilmektedir. Açıklanması oldukça zor bir ortam olarak karşımıza çıkan yeni medya
kavram olarak karşımıza ilkkez 1970’ lerde, bilgi ve iletişim tabanlı araştırmalarda, sosyal, psikolojik, ekonomik, politik ve kültürel çalışmalar yapan araştırmacılar tarafından ortaya konulmuş bir kavramdır. Ancak o yıllardaki anlamı
90’lı yıllarda dönüşüme uğrayarak daha da önemli hale gelerek bilgisayar ve
internet teknolojisi ile birlikte genişlemiş ve bugünkü haline ulaşmıştır. Sınırları tam olarak belirgin olmayan bir yapıda olan yeni medyaya rastgele erişim
sağlamak mümkündür. Bu da bize istediğimiz veriye istediğimiz zaman ulaşma
imkanı tanımaktadır. Kullanıcılarına çoklu ortam imkanı tayın yeni medya, metin,
görüntü, hareketli görüntü ve ses gibi özellikleri de bir arada sunmaktadır (Dilmen, 2007, s. 113). İnternet temelde medyanın yeni türlerinin ortaya çıktığı karmaşık bir iletişim platformudur. İnternet saklama, değiştirme, etkileşim, yeniden
üretim ve iletişim kanallarının değiştirilmesi gibi iletişim süreçlerinin çok sayıda aşamasını bir araya getirerek birleştirmektedir. Yeni medya enformasyonun
toplanmasının, işlenmesinin, üretilmesinin, iletilmesinin, saklanmasının, alınmasının ve görüntülenmesinin yollarını değiştirmiştir (Pavlik, 1998, s. 80).

Gelişen internet teknolojileri sayesinde kullanıcıların daha okuma ve alışveriş yapmakla sınır olan internet üzerinde ki etkinliği en üst düzeye çıkmaktadır.
Bu sayede teknik bilgilere gerek duymaksızın içerik oluşturmak ve bunları paylaşmak mümkün olmaktadır. İnteraktifliğe ve iletişime dayalı, bilginin hızlı ve
özgürce paylaşımını mümkün kılan yeni internet konseptine “Web 2.0” adı verilmektedir. Web 2.0 ilk zamanlar sosyal ağ siteleri, bloglar ve wikileri kapsarken, daha sonraki aşamada ise web hizmetini iyileştirmek amacıyla ziyaretçilerin
siteye katılımını (participation) sağlamak ve yine aynı amaçla diğer sitelerle ve
ziyaretçilerle işbirliği (collaboration) yapmasına olanak veren bir teknolojiyi
kapsar hale gelmektedir. Özetle Web 2.0 zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın
paylaşımın, etkileşimin ve tartışma imkanına sahip bir iletişim biçimidir. En çok
kullanılan uygulamalardan bazıları olarak Facebook, YouTube, MySpace, Linkedin, Twitter, Google uygulamaları, wikipedia, blog sayfalarını sayabiliriz. Bu uygulamalarda içeriği tamamen kullanıcı olan bireyler belirler ve bireyler birbirleri ile sürekli bu uygulamalar üzerinden etkileşim kurabilmektedirler (Erkul,
2009, s. 2-3).
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Değişimin Etkisinde Kuşaklar

Tarih boyunca yaşanan ve yaşanmakta olan tüm gelişmeler insanoğlunun
değişip yenilenmesinde büyük rol oynamaktadır. Etrafında olup bitene seyirci
kalmayıp tüm değişimlerden etkilenen birey toplumsallaşma süreciyle birlikte
değişime uğramaktadır. Bebeklikten başlayıp ömür boyu süre gelen toplumsallaşma süreci bireyin içine doğduğu ortamdan başlayarak, gelişip büyüdüğü tüm
ortamlardan (aile, arkadaşlık, komşu, okul vb) etkilenerek kendini değiştirmektedir. Öğrenme süreci olarak da ifade edebileceğimiz toplumsallaşma süreci insanlığın varlığı kadar eski ve devam eden bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bireyin doğup büyüdüğü çevre yalnızca sosyal ilişkileri kapsamamakta buna ek
olarak teknolojik, politik ve tarihsel gelişmeler de bireyi etkileyen çevre koşulları
arasında yer almaktadır. Bu nedenledir ki birey yaşamını etkileyen tüm gelişmeler onun ve yaşıtlarının yaşamını da aynı oranda etkilemektedir. Tüm bu kültürel
değişimler sonucunda da karşımıza kuşaklar kavramı çıkmaktadır.
Yaşanan büyük buhranlar, savaşlar, yoksulluklar, politik değişimler, devrimler,
darbeler ve ekonomik gelişmeler toplum yapısında büyük değişikliklere sebep olurken, toplum içinde varlık gösteren bireyler üzerinde de etkilere sebep olmaktadır.

Geçmişten günümüze bireyin yaşadığı değişimi özetlersek 1960’lı yıllarda
modernizmin kitlelerce içselleştirildiği ve ‘sokaklardaki modernizm’ sloganı ile
yuva, aile gibi kavramların önemsizleştirildiği bir döneme geçiş gözlenmektedir.
Bunun yanı sıra 1960’lı yıllarda yaşanan refah ortamı 1970’li yıllara gelindiğinde
yerini kısıtlı enerjilerin sebep olduğu ekonomik buhranlara bıraktığı, 1980’li yıllarda ise toplumun karşı karşıya olduğu politik kırılmaların yaşandığı görülmektedir. Aynı yıllarda politikada sosyal devlet anlayışının terk edildiği ve tüketime
dayalı toplum bilincinin oluşturulduğu dikkatleri çekmektedir. 1990’lı yıllarda
ise sosyalist ülkeleri de içine alan piyasa ekonomisi anlayışına geçiş söz konusu olmaktadır. Böylelikle bu yılları tüketimin ön plana çıktığı yıllar olarak ifade
etmek mümkündür. 2000’ler ise çevresel felaketler, ekonomik krizler ve terör
olaylarının yaşandığı yıllar olarak sürmektedir (Altuntuğ, 2012, s. 207).

Özellikle son yıllarda teknolojik olarak hızla gelişen dünya düzeninde bireylerin bu gelişmelere ayak uydurması ve teknoloji kullanımının yaygınlaşması
sonucu yaşam tarzlarında önemli değişimlere neden olmaktadır. İnsanların birbirleriyle olan iletişiminden, iş yaşamına, eğitim öğretim yaşamından sosyal yaşamına kadar bir çok alanda etkisini gösteren teknolojik gelişmeler kültürel değişimlerde büyük rol oynamakta ve bireylerin yaşam biçimlerini etkilemektedir.
Böylelikle karşımıza yaş gruplarına göre sınıflandırdığımız aynı kültürel gelişmelere maruz kalan bireylerin oluşturduğu kuşak kavramı çıkmaktadır.

Kuşaklar Kavramına Genel Bakış

Kuşak çalışmalarıyla ilgili bir çok bilimsel çalışma yer almaktadır. Ancak bu
çalışmaların ilki Auguste Comte’a aittir. Comte, kuşak değişikliğinin tarihsel
süreç içerisinde hareket eden kuvvevetler olduğunu, sosyal gelişmenin ve ilerlemenin ancak bir kuşağn sonrakine miras bırakacağı değerler ve birikimler ile
mümkün olduğunu ifade etmektedir (Toruntay, 2011, s. 64).
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Manheim kuşak kavramını açıklarken; kuşak konumu, gerçeklik olarak kuşak
ve kuşak birimi olarak adlandırdığı üç kavramdan söz etmektedir. Kuşak konumu,
bireylerin aynı sosyolojik ve tarihsel dönemde doğmalarını ve benzer deneyimleri yaşamalarına vurgu yapmaktadır. Gerçeklik olarak kuşak, kuşak konumunun
yeterli olmadığı, üyeler arasında çağın ortak koşullarına sahip olmak, birbirlerine
benzer sıkıntılara maruz kalmak, benzer sorumluluklara yükümlü olmak gibi somut yakınlığın olması gerektiği temeline dayanmaktadır. Aynı kuşaktan kişilerin
ortak deneyimleri farklı biçimlerde geliştirenler, kuşak birimlerini oluşturmaktadır. Kuşak birimleri karşıtlıkları barındırmaktadır. Karşıtlıklar ise alt grupları
oluşturmaktadır (Bayhan, 2016, s. 166). Tüm bu açıklamalardan yola çıkarak
kuşakları, genel olarak toplumsal kültürün bir parçasını oluşturan alt kültürler
olarak değerlendirmek mümkündür. Kültürel değerlerin kuşakların oluşmasına
katkı sağladığını söylemek mümkün olmaktadır.
Kuşakları ele alırken, her bir kuşağa ayrı bir yaş özelliği, etnik kültürel yapı,
doğum oranları, ortalama ömür beklentisi, gibi unsurlara ilaveten insanların
kendilerine yönelik algılarını ve hayat görüşlerini de içine alan bir bakış açısıyla
yaklaşmak gerekmektedir. Yalnızca aynı zaman diliminde doğmakla sınırlı kalmayan kuşaklar, nesiller boyunca aynı tarihsel şartlar, nüfus eğilimleri ve toplumsal
değişmelerle de birbirine bağlıdırlar. Kuşakların bir diğer özelliği ise yalnızca aynı
toplumsal değişmelerden etkilenmemektedir aynı zamanda içinde var oldukları
toplumsal değişime de katkı sağlamaktadırlar (Newman, 2013, s. 217).
Tablo 1. Kuşakların Tarihsel Sınıflandırılması

Kuşak İsimleri

Kuşakların Tarihsel Sınıflandırılması

Gelenekselciler
1900-1945
Bebek Patlaması
1946-1964
X Kuşağı
1965-1979
Y Kuşağı
1980-1994
Z Kuşağı
1995-....
Kaynak: Berkup, S.B., Working With Generations X And Y In Generatiion Z Period:
Management Of Different Generations In Business Life, Mediterranean Journal of Social
Sciences, 20014

Gelenekselciler, literatürde birden fazla tarih aralığı verilmesine karşın 19001945 tarihleri arasında doğan ve günümüzün yaşlılarını oluşturan genelekselciler kuşakların sınıflandırılmasında ilk sırada yer almaktadır. Bu tarihler arasında
iki dünya savaşının meydana gelmesi bu kuşağın karakteristik yapısında büyük
rol oynamaktadır.
Bu kuşağı uyumlu kuşak olarak ifade etmek mümkündür. Bu kuşak özelliklerini taşıyan bireyler risk almaktan kaçınan, bilgi birikimi yüksek ve pratik
zekaya sahip olma özelliğine sahiptirler. Dünya genelinde yaşanan ekonomik
sıkıntılardan dolayı bu kuşak, kıtlık ve açlık, işsizlik gibi olumsuz koşullardan
etkilenmiştir ve tasarruf etme eğiliminde olan bireylerden oluşmaktadır. Ayrıca
güven duygusuna önem veren, disiplinli ve istikrar arayışında olan bireylerden
oluşmaktadır (Bayhan, 2016, s. 170).
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Yaşanan savaşlar, krizler, siyasi ve sosyal olaylar bireylerin karakteristik yapıları
üzerinde etkili olmaktadır. Bireyin şekillenmesinde büyük payı olan toplumsal ve
siyasal gelişmelere ek olarak ekonomik sıkıntılar ve büyük toplumsal gelişmeler
de eklenmektedir. Bebek patlaması kuşağı dönemine denk gelen bireyler ortak
karakteristik yapıları sahip olmaktadır. Bu kuşak mensuplarının paylaştığı ortak
dünya görüşleri ve bakış açıları da bulunmaktadır. Sayıca fazla olmaları nedeniyle toplumu şekillendiren kuşak olarak da görülen Bebek Patlaması Kuşağı üyeleri
aynı zamanda Soğuk Savaş Dönemi Çocukları olarak da bilinmektedirler. (Berkup, 2014, s. 68-70). Eğlence ve lüks sayılabilecek harcamalar bu dönemde önem
kazandı. Günümüzün bireysel gelişim sürecini başlattı. Bu kuşağın idealist olanları dünya çapında bir özgürlük devrimi başlattı. Bu kuşak özellikle aile kurumu
yapısını değiştirdi. Bu nesil ile birlikte yaşam tarzları, birlikte yaşama, aile içi ortak
yaşam, bekar annelik gibi yaşam biçimleri ortaya çıktı. Ücretli işlerde kadınların
çalışması yine bu döneme denk gelmektedir. Yine bu dönemin bireyleri geç çocuk
sahibi olma, doğum kontrolü ve gönüllü çocuk sahibi olmak gibi davranışları sergileyen ilk kuşaktır. Sol dünya görüşü yükselişe geçmiştir. Dinin alternatifi New
Age akımları ortaya çıkar. Gelişmiş ülkelerde çekirdek aileye tepki olarak komün
yaşamlar popüler oldu. Bu kuşak 68 kuşağıydı ve idealist ve politik bir kuşaktı.
Anne babaya boyun eğen, otoriteye itaat eden eden bir kuşak yerine özgürlük için
mücadele eden bir kuşaktır (Bayhan, 2016, s. 172).
X kuşağı 1965 ile 1979 yılları arasında doğanlar olarak sınıflandırılmaktadır.
Bu kuşağın bireyleri, teknoloji ve bilgiyi kullanmayı seven, girişimcilik ruhu
gelişmiş bağımsız karar verebilme yetileri yüksek ve amaç odaklı bireyler olarak
tanımlanmaktadır. Bu kuşak özelliklerini taşıyan kişiler, yoğun stresten uzak durmaya çalışan, işi basitleştiren ve yaşamak için yaptığı işten keyif alan bir kuşaktır. X
kuşağı bireyleri değişen dünyaya ayak uydurma çabası içinde olsalarda kendilerini
bu gelişmelere yetişemiyor ve dışlanıyor hissetmektedirler. İlk kişisel bilgisayarın
satışının bu kuşak dönemine rastlaması, bu kuşağın gelişen teknoloji alışkanlıklarının altyapısını oluşturduğu düşünülmektedir (Adıgüzel, 2014).
Bir önceki nesle göre daha durgun ve ölçülü kabul edebileceğimiz bir kuşak
olarak, bebek patlaması kuşağının gölgesinde yetiştiklerinden, sürekli kendini
ispat etme gayreti içinde oldukları da ifade edilmektedir. Bu bireyler etrafındakiler ile kıyaslanarak yetiştirildiklerinden sürekli baskı altında olma durumları
söz konusu olmaktadır. Karar verme yetilerini sorgulayarak yaparlar ve günlük
yaşamlarında özellikle ekonomik açıdan daha dengeli bir tutum sergilemektedirler. İş yaşamına oldukça önem verdikleri için çok cesur davranmamaktadırlar. Bu
nedenle işle ilgili riskler almaktan kaçınmaktadırlar.
Y Kuşağı, 1980 ve 1994 yılları arasında doğan, ilk teknolojik ve global kuşak
olarak kabul edebileceğimiz kuşak olan Y kuşağı için birçok farklı isim kullanılmaktadır. Bunlar: en bilinen ismi Y Kuşağı (Generation Y, Gen Y) olmakla birlikte
Millennials (Milenyumlular), Gelecek Kuşak (Generation Next), Dijital Kuşak
(Digital Generation), Sonrakiler (Nexters), www Kuşağı (Generation www), Net
Kuşağı (Net Generation, Gen N) gibi isimlerle de adlandırılmaktadır. Bunlara ek
olarak kimsenin hiçbir olayda ödü kaybetmediği, herkese ‘katılımı için teşekkür
edildiği’ ve bir şekilde ödül kazanıldığı için ‘Ödül Çocukları’ (Trophy Kids) olarak
da adlandırılmaktadır (Berkup, 2014, s. 90). Y kuşağın yaş aralığını farklı yıllar
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arasında alan yaklaşımlar da mevcuttur. En büyük yaş aralığını 1978 en küçük
2002 yılları arasında doğan, 1980 ile 1995 yılları arasında doğan ya da 1978 ile
1988 yılları arasında doğan bireylerin oluşturduğu kuşak olarak da ifade edilmektedir (Tolbize, 2008, s. 4).

Y Kuşağı’na dair bir diğer adlandırma en belirgin kişilik özelliklerinden biri
olan sorgulayıcılıklarından gelmektedir. ‘Neden Kuşağı’ (Why Generation) olarak
adlandırılan bu kuşağın üyeleri için bir konuyu bilmek yeterli değildir, konuyla
ilgili ona dair tüm süreçler ve ayrıntılar, konunun nedenleri bilinmelidir. Demografik özelliklerine bakıldığında Bebek Patlaması Kuşağı’ndan sonra ikinci büyük
kuşak olan Y Kuşağı, X Kuşağı’ndan yaklaşık 3 kat büyüktür (Berkup, 2014). Bu
kuşağı biçimlendiren üç etkenin olduğunu söylemek mümkündür. Öncelikle
ebeveynlerin etkisi, daha sonra bilgisayar teknolojisinin etkisi ve son olarak
da hızla gelişen teknolojik gelişmeleri Y kuşağının biçimlendirilmesinde etkin
role sahip olduğu ifade edilmektedir. Bu kuşak X kuşağının sahip olduğu bir çok
özelliği de taşımaktadır. Bağımsız olmak, iş ve özel yaşamı dengelemek, optimistik olmak, değişime odaklı olmak ve değişime ayak uydurabilen ve yüksek eğitim
seviyesinde bireyler olarak tanımlanmaktadır (Tolbize, 2008, s. 4). Bu kuşağın etkileyen önemli olayları ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Berkup, 2014):
Mutlu Y kuşağ’nı; 1980-1999 yılları arasında dünyaya gelene ‘farkını fark
ettiren kuşak’ olarak tanımlamayı uygun görmektedir. Bu kuşağın özgürlüğüne
düşkün, bağımsızlık duyguları yüksek ve iş yaşamlarındaki konumları önceki
kuşaktan daha farklı olarak, zamandan ve mekandan bağımsız çalışmayı seven
kuşak olduklarını ifade etmektedir. Yine bu kuşağı tanımlarken gece yatmaz, sabah kalkmaz ifadesini de kullanmaktadır. Mesai kavramından ziyade iş odaklı ve
sonuç odaklı çalışmaktadırlar. Bireyselliği ön planda tutan Y kuşağı, kendilerinin
ne düşündüğü ve hissettiğini fazlasıyla önemsemektedir ve onlara istemedikleri
bir şeyi yaptırmak mümkün olmamaktadır.

Y kuşağı üyeleri teknolojinin bütün nimetlerine şahit olmuş bir kuşak olmakla birlikte tam olarak teknolojinin içinde değilde teknolojiyle birlikte gelişen ve
değişen bireyler olarak karışımıza çıkmaktadır. Bu kuşak mensuplarının kendine
güvenleri oldukça yüksek olmakla birlikte çevreleri ile iyi ilişkiler kurmaktan da
kaçınmamaktadırlar. Y kuşağı bireylerinin teknoloji kullanımının yaygın olduğunu
söylemek mümkündür. Hayatlarının önemli bir parçasını teknolojik gelişmeler ile
sağlamakta ve bunu iş hayatında yoğun olarak da kullanmaktadırlar.
Z kuşağı, 2000-2020 yılları arasında dünyaya geldiği bu nedenden dolayı
üzerinde derinlemesine bir araştırmanın yapılamadığı bir kuşaktır. Dolayısıyla
kuşağın etkilendiği ya da kuşağı etkileyen olaylar tam olarak ortaya da konulamamaktadır.

Bu kuşağın üyesi bireyler henüz çocuk yaştadırlar ve bu çocuklar teknolojik gelişmelerin içine doğmuş, sınırsız iletişim ve ulaşım kolaylıkları ile donatılmaktadırlar. Zaman mekan sıkıntısı gözetmeksizin bir birleriyle iletişim kurma
imkanına sahip olan bu kuşak mensupları, dijital araçlar sayesinde hem sözel
hem de görsel işitsel iletişim kurarak birbirlerine ulaşabilmektedirler (Toruntay,
2011, s. 81-82).
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Kendilerinden önceki kuşaklardan farklı olarak, ‘network’ gençleri olarak da
anılmaktadırlar. Fiziksel bir yalnızlığı tercih etmelerine rağmen ağ toplumunun
özellik yapısıyla ilişkili olarak uzak mesafelerdeki kişilerle iletişim olanağı bulabilmektedirler. Bir araya gelmeden sosyalleşme, topluluk oluşturma gibi bir çok
iletişim teknolojilerini kullanma imkanı da bulmaktadırlar.
Z kuşağı, aynı anda birçok konuyla ilgilenebilme yetisi yüksek bir kuşak olduğundan, motor becerilerinin yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Yaratıcılık
içeren aktivitelere düşkün olan nesil, ezberden ziyade oyun ve hikayelerle hafızayı
aktif hale getirbilmektedir. Bu kusağın üyeleri tatminsiz, kararsız ve doğuştan
tüketim odaklı olduklarını söylemek mümkündür. Yüksek eğitim olanaklarına
sahiptirler ve bireyselliği yüksek bağımsız bireyler olarak, doğruyu çekinmeden söylemelerinin motive edici bir ortam olusturabilecek olması, kuşaklar arası
farkların azalması, sosyal ve iletişime açık olmaları ve böylelikle birbirlerini daha
kolay anlayabilecek olmaları, internet sayesinde coğrafi sınırları kaldırmaları,
kendilerinirahat ifade edebilme becerilerine sahip olmaları da önemli karakteristik özellikleri arasında yer almaktadır (Toruntay, 2011, s. 81-82).

Berkup, Z kuşağını, yaşları küçük olmasından ve henüz olgunluğa erişememelerinden dolayı karakteristik özelliklerinin ortaya konulmasının mümkün olmadığını ifade etmektedir. Z Kuşağı insanlık için gizemli bir kuşaktır. ‘‘Z Kuşağını
diğerlerinden ayıran en önemli farklılık, değişimin çok hızlı ve kırılmalar şeklinde yaşandığı bir döneme tanıklık etmeleri ve daha doğmalarından çok önce
özellikleri tanımlanabilen ilk kuşak olmalarıdır.’’ Z Kuşağı’nı diğer kuşaklardan
ayıran ve onların diğer kuşaklara benzememesine sebep olacak olan 3 temel unsurdan söz etmek mümkündür (Berkup, 2014, s. 110-114):
-

Ontolojik faktör olarak, yaş ve hayat aralığı

Sosyolojik faktör olarak, bulundukları çağ ve teknoloji
Tarihsel faktör olarak, olgular ve deneyimler

Bu ifadelere göre Z kuşağının karakteristik özelliklerini ortaya koymak için
tahminler üzerinden yola çıkıldığını ifade etmek yanlış olmayacaktır. Yaş aralığı
bakımından Z kuşağını ele aldığımızda, hızla gerçekleşen olaylar ve kuşak aralığı
hala devam ettiğinden dolayı olası bir çok gelişme bu kuşak üzerinde etkili rol
oynayacaktır. İçinde bulunduğumuz çağ gereği yoğun teknoloji kullanımı özellikle yaşı küçük olan Z kuşağı bireyleri açısından önemli bir etken haline gelmiştir.
Medya yakınsaması, hipermedya, çoklu ortam gibi gelişmeler sayesinde teknolojinin hızla gelişimi kuşak bireylerinin yaşam biçimlerini etkelimekle kalmamakla
direkt olarak biçimlendirmektedir.

Dijitalleşme Sürecinde Eğitimin Dönüşümü ve Uzaktan Eğitim

Dijital kültür eğitim hayatını yeniden şekillendirerek yeni bir yaklaşım olarak
uzaktan eğitim uygulamalarının geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Gelişen iletişim teknolojileri sayesinde eğitim hayatında da büyük değişimler yaşanmakta ve bir çok alanda uzaktan eğitim uygulamalarına geçilmektedir. Uzaktan eğitim uygulamaları hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak karşılıklı
fırsatlar sunacak bir takım yaklaşımları da içermektedir. Konunun önemini ve
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günümüz insanlarının hayatındaki dönüşümü ortaya koyabilmek adına öncelikle
uzaktan eğitim çalışmalarının gelişimine değinmek gerekmektedir.

Bilgi çağı olarak adlandırılan 21. yüzyıl’da bilgi teknolojileri hızla gelişmektedir. Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin sunduğu imkanlar doğrultusunda uzaktan eğitim uygulamalarında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Böylelikle küresel
iletişim ağının gelişmesine önemli katkılar sunulmaktadır. Geçmiş yıllarda toplumlar için ütopya sayılan uzaktan eğitim uygulamaları bilgi teknolojilerindeki
gelişmelerle birlikte günümüzde küresel iletişim ağı üzerinden kolaylıkla uygulanabilir hale gelmiştir. Küresel iletişim ağı, bilimsel araştırmaların, üretkenliğin,
kültürel değişimlerin, küresel ticaretin ve küresel eğitimin ana bilgi kaynağıdır.
Belirtilen bilgi iletişim ağı, dünyada yaşayan tüm insanlar arasında yazılı, sözlü
ve görüntülü iletişim kurmak için küresel bir merkez meydana getirmektir. Bunun yanı sıra, küresel iletişim ağı eğitimcilere, küresel uzaktan eğitim hizmetini
sunma fırsatını da vermektedir (İşman, 2011, s. 2).
Şekil 1. Eğitim-Bilgi Teknolojileri –Uzaktan Eğitim

Kaynak: İşman A. 2011. Uzaktan Eğitim, 4. Baskı, Ankara, Pegem Akademi

Hızla gelişen teknoloji sayesinde toplumlar bilgi odaklı bir hale dönüşmektedir. Günümüzde sergilenen eğitim programları, eğitime yapılan yatırımlar ve
eğitim politikaları bilgi odaklı bir yaklaşıma üzerine kurgulanmaktadır. Bilgi
odaklı gerçekleşen bu gelişmeler sayesinde bugün; bilgi otobanından (information highway), bir maddeyi atomlara ayırarak bir yerden başka bir yere transfer
etmekten (teleportasyon), sanal üniversitelerden (virtual university), öğrenme
ağlarından (learning networks), sosyal ağlardan, daha bir çok gelişme sağlanmaktadır. Enformasyon teknolojilerindeki gelişmeler ile uydu, fiber optik, televizyon, radyo, bilgisayar, internet teknolojilerindeki tüm bu gelişmeler eğitimin
yapısını ve biçimini biçimlendirmekte ve eğitimcileri yeni eğitim programları ve
öğrenme-öğretme modelleri geliştirmeye teşvik etmektedir. Uzaktan eğitim uygulamaları da yeni eğitim öğretim uygulamalarının başında gelmektedir. Uzaktan
eğitimin ilk uygulaması 18. yüzyılda postalama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
Gelişen bilişim teknolojileri ile beraber uzaktan eğitim daha nitelikli, telekonferans ve internet uygulamaları biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Bu sayede farklı
ortamlarda ve birbirinden kilometrelerce uzakta olan öğretmen ve öğrenciler,
birbirleriyle görüntülü ve sesli olarak etkili iletişim kurabilme imkanına sahip
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olmaktadır (İşman, 2011, s. 3). İletişim teknolojilerindeki gelişmeler, bilgi teknolojilerini de etkileyerek eğitim öğretim üzerinde farklı uygulamalara yol açmaktadır. Bu uygulamalar yalnızca uzaktan eğitimle sınırlı kalmamaktadır. Özellikle
yeni medya teknolojlerinin gelişiminin sonucu olarak farklı eğitim yöntemleride
uygulamaya geçirilmektedir.

Yeni medya teknolojileri, eğitim süreçlerini geliştirebilecek birçok özelliğe sahiptir. Bu nedenden dolayı eğitim alanında avantaj sağlayan bir takım uygulamalar
gerçekleştirilmektedir. Yeni Medya destekli eğitimin en temel özelliklerinden biri,
öğrenci- öğretmen etkileşimlerini artırarak, dijital araçları kullanıp bir araya getirme
imkanı sağlamasıdır. Yeni Medya eğitim ortamlarında internette görüntülü sohbette
olduğu gibi, ses ile görüntüyü, yazı ile görüntüyü, sesi yazıyı ve görüntüyü bir araya
toplayabilen alternatif bir öğretim ve öğrenim imkanı sunmaktadır. Sosyal medya
araçları olarak da isimlendirdiğimiz, web siteleri, sosyal paylaşım siteleri, microbloglar gibi uygulamalarda gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin ve öğretmenlerin sosyal
ağlar aracılığıyla eğitim amaçlı bir topluluk oluşturmak, kendi aralarında paylaşımları gerçekleştirmek, iletişim kurmak ve geribildirim almalarını sağlamak gibi işlevler sunmaktadır. Bu sayede öğrenim ve öğretim süreçlerinin metin, video, ses, gibi
materyallerle zenginleştirerek öğrencilerin öğrenme sürecini desteklenmesi ve öğretmenin öğretim ve değerlendirme sürecine destek olması gibi eğitim fırsatları da
sunulmaktadır (Toğay, 2013, s. 944-950). Uzaktan eğitim çalışmalarının yanı sıra dijital kültürün yansıması olarak sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı da günümüzde
sıkça görülmektedir. Sosyal ağların kullanımının yaygınlaşması ile birlikte kullanım
amaçlarında da çeşitlenmeler görülmektedir. Günümüzde yalnızca sosyalleşmek ve
iletişim kurmak amacıyla kullanılmamakta, eğitim öğretim amaçlı yardımcı bir araç
olarak da sosyal ağlardan faydalanılmaktadır.
Sosyal medya araçları olarak adlandırılan sosyal paylaşım platformları eğitime katkı sağlayıcı bir çok imkan sunmaktadır. Facebook, Twitter, Youtube, Flickr
ve diğer araçlar eğitimde yardımcı bir işleve sahiptir.

Sosyal medya araçlarının eğitim açısından işlevini konu edinen bir çok literatür çalışması yer almaktadır. Facebook, Twitter ve Flickr kullanımının eğitim
işlevine katkısını şu şekilde açıklamak mümkündür (Gülbahar, 2010):

- Sosyal medya araçlarından Facebook’un eğitim amaçlı kullanımı, kullanıcılarının oluşturduğu ağlarda farklı izin seviyelerinde özel veya herkese açık yazılarla kullanıcıların birbiri ile bağlanmasını sağlamaktadır. Diğer çevrimiçi sosyal
ağ sitelerine (Friendster, MySpace gibi) benzer bir biçimde, kullanıcılar kendilerini çevrimiçi bir profilde tanıtır, arkadaş edinir, diğerlerinin profillerine veya
sosyal içeriğe bilgi veya yorum yazma imkanı sunmaktadır. Öğrenciler ve öğretmenler arasında etkileşim ve haberleşme işlevine de sahip olan bu ağ, ödevlerin
tartışıldığı, soruların sorulduğu, görüşlerin eleştirildiği, bilgilerin gönderildiği ve
görüşlerin desteklendiği bir platform olarak da eğitim aracı olarak kullanılmaktadır. Buna ek olarak, araştırmacı, öğrencilerin okumasını desteklemek için kitap
kulüplerinin kurulmasını, kitap tartışmalarının yapılmasını ve okumaların paylaşılması için sosyal ağların kullanımına da rastlamak mümkündür. Facebook ortamını okul temelli kitap alışverişi yapmak, kulüpler, grup ödevleri, uygulamalar
için de kullanım imkanı sunmaktadır. Öğrenciler diğer öğretmenleri kendilerine
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arkadaş olarak ekleyebilir, çalışma konularına ait gruplar oluşturarak veri toplayabilir ve tartışma başlatabilirler.

- Mikroblog aracı olan Twitter çevrimiçi öğrenme süreçlerinde ve geleneksel
çevrimiçi sınıf ortamlarında mobil teknolojiler ile kullanılabilir. Twitter ortamında eğitim süreçlerinde, ders içeriği veya tarihleri ile ilgili değişikliği bildirme, bir
makalenin veya bölümün özetini paylaşma, web adreslerini yayınlama, belirlenen bir kişiyi takip ederek olayları izleme ve rapor hazırlama, tarihten ünlü bir
kişinin belirlenip onun adına bir hesap açılıp bu hesabın yönetilmesi, tüm takip
edenlerin tartışmalarını tutma, hikâye oluşturma gibi farklı işbirlikli etkinlikleri
düzenleme, dil öğrenimi ve çeviri becerilerini geliştirme, diğer sosyal ağlar ile
bağlantı kurma ve son olarak öğrencilerin takipçilerini genişleterek onlarla periyodik tartışmalar gerçekleştirme amacıyla bilgi paylaşımında kullanılabilir
- Flickr içerisindeki gruplar yardımı ile Flickr uygulaması yaratıcı bir biçimde
öğrenme aracı olarak etkili bir şekilde kullanılabilir. Eğitim ortamlarında Flickr
öğrenciler ve öğretmenler için çeşitli biçimde kullanılabilir. Flickr kullanıcıları
uçsuz bucaksız bir şekilde büyüyen fotoğraf arşivinde arama yapabilir, etiketleri
veya anahtar kelimeleri kullanabilir. Flickr dijital okuryazarlık, görsel sanatlar ve
dil becerileri gibi birçok becerinin kazandırılmasında yardımcı olmaktadır. Sanal
müze turunun oluşturulması, kelimelerin öğretilmesi, dijital fotoğraf makinasının kullanımının öğretilmesi, dijital öykü oluşturma ve boyamalar ile ilgili beyin
fırtınasının yapılması, örnek sınıf içi veya dışı etkinliklerden bazılarıdır.

Tüm bunlara ek olarak dijital platformların farklı uygulamalarına da rastlamak
mümkündür. Online ders imkanı sunması, derslerin cd yada taşınabilir bellekler
ile öğrencilere iletilmesi, okullarda sunum yapma amaçlı bilgisayar ve projeksiyon
cihazlarının kullanılması, akıllı tahta kullanımı gibi bir çok dijital teknolojiye rastlamak mümkündür. Yabancı dil öğrenimi amacıyla da uzaktan eğitim materyallerinin temini öğrencilere yer ve zaman kısıtlaması olmaksızın eğitim imkanı verirken
öğretmenler için de serbest çalışma imkanı sunmaktadır. Günümüz toplum karmaşası içersinde zaman imkanı kısıtlı bireyler için de faydalı gelişmeler sunan dijital
yaşam sıklıkça başvurulan yöntemleri bireyin hayatına sunmaktadır.

Araştırma

Verilerin analizi SPSS 23 programı ile yapılmış ve %95 güven düzeyi ile çalışılmıştır. Çalışmada parametrik olmayan test tekniklerinden Mann Whitney ve
Kruskal Wallis kullanılmıştır. Mann Whitney bağımsız iki grubun nicel bir değişken açısından karşılaştırılmasında, Kruskal Wallis bağımsız k grubun (k>2) nicel
bir değişken açısından karşılaştırılmasında kullanılan test tekniğidir.

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak 45 sorudan oluşan bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Ankette kullanılan soru tipleri ise, çoktan seçmeli sorular, doğrusal ölçek sorusu olarak 5’li Likert, Onay soruları yer almaktadır. 5’li
Likert Ölçeği kullanılarak katılımcılardan “kesinlikle katılmıyorum,” “katılmıyorum”, “kararsızım”, “katılıyorum”, “kesinlikle katılıyorum” seçeneklerinden birini
seçmesi istenmiştir. Onay sorularında birden fazla şık seçme imkanı bulunmaktadır. Seçmeli sorularda ise açık uçlu soru tipi kullanılarak anket sorusuna ‘diğer’
seçeneği eklenmiştir.
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Betimsel İstatistik yöntemlerinden, tablo ve grafik yöntemleri ile özetlenmiş,
sonra yordamsal istatistik yöntemlerle analiz edilerek ileri analizler yapılmıştır.
İnternet ortamına ilave olarak yüz yüze anketler, çalışmanın kalitatif boyunda derinleştirilmesini sağlamış, sayısal analizler üzerine yorumlar gerçekleştirilmiştir.

Araştırmada anket iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birincisi internet üzerinden google formslar ile oluşturulan anket sorularının linkini online paylaşımıyla,
ikinci kısım ise yüzyüze görüşmeler ile gerçekleştirilmiştir. Toplamda 600 kişiye
ulaşılmıştır. Ancak anket formlarından hatalı yanıtları elenerek 450 geçerli anket
sonucu elde edilmiştir. Anket sonuçları değerlendirilirken yaş gruplarının eşit
oranda olmasına dikkat edilmiştir. Bu araştırma Ekim 2016 tarihinde başlamıştır
ve Ocak 2017 tarihinde sonuçlandırılmıştır.

Araştırmanın Sayıltıları:

1. 405 kişilik rastsal örneklem yöntemi ile popülâsyonu yeterli şekilde temsil
etmektedir. Bu sayıtlılar KMO Barlett testi ile test edilmiştir. Bu araştırmada kullanılan ölçekler faktör analizine uygun bulunmuştur. İki aşamada yapılan anket
150 kişilik kısmı online anket 255 kişilik kısmı ise yüz yüze yapılan görüşmeler
aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.
2. Araştırma sorularına verilen yanıtlar rasyoneldir. Bu yanıtlar Mann Whitney ve Kruskal Wallis yöntemleriyle analiz edilmiştir.

Araştırmanın Hipotezleri :

H1a: Uzaktan eğitim programına katılanlar bu eğitim programını güvenli bulur

H1 b:Uzaktan eğitim programına katılanlar bu programı zaman tasarrufu için
için kullanır
H1c:Uzaktan eğitime katılanlar maddi tasarruf için kullanır.

Tablo 2. Uzaktan Eğitim Programı Bilgilerinin Dağılımı

Herhangi bir uzaktan eğitim programına katıldınız mı?
Uzaktan eğitim katılım amacı; yabancı dil öğrenmek
Uzaktan eğitim katılım amacı; sınavlara hazırlık eğitimi
Uzaktan eğitim katılım amacı; işte uzmanlık amacıyla eğitim
Uzaktan eğitim katılım amacı; üniversite eğitim
Uzaktan eğitim katılım amacı; okulda uzaktan eğitim dersi almak
Uzaktan eğitim katılım amacı; diğer

Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

n

%

195
210
47
359
68
338
45
361
40
366
83
323
22
384

48,1
51,9
11,6
88,4
16,7
83,3
11,1
88,9
9,9
90,1
20,4
79,6
5,4
94,6
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Yukarıdaki Tabloda katılımcıların uzaktan eğitim programı bilgileri görülmektedir. Katılımcıların %48,1’i herhangi bir uzaktan eğitim programına katılmıştır.
Uzaktan eğitim katılım amacı; yabancı dil öğrenmek olanların oranı %11,6; sınavlara hazırlık eğitimi olanların oranı %16,7; işte uzmanlık amacıyla eğitim olanların oranı %11,1; üniversite eğitimi olanların oranı %9,9; okulda uzaktan eğitim
dersi almak olanların oranı %20,4; diğer nedenler olanların oranı %5,4’tür.
Grafik 1. Uzaktan Eğitim Programına Katılım Durumu

Uzaktan eğitim programına katılanların oranı evet % 48,1 hayır % 51.9 olarak
görülmektedir.
Tablo 3. Sosyal Medya Bilgilerinin Dağılımı

Evet
Hayır
Sosyal medya araçlarını kullanım amacı; öğretmenler/öğrenciler ile Evet
iletişim kurma
Hayır
Sosyal medya araçlarını kullanım amacı; kitap, kaynak, materyal Evet
tarama
Hayır
Evet
Sosyal medya araçlarını kullanım amacı; ders, ödev, sunum hazırlama
Hayır
Evet
Sosyal medya araçlarını kullanım amacı; diğer
Hayır
Sosyal medya araçlarını kullanım amacı; eğitim

Tabloda katılımcıların sosyal medya bilgileri görülmektedir.

n

%

185
221
103
303
127
279
124
282
86
320

45,6
54,4
25,4
74,6
31,3
68,7
30,5
69,5
21,2
78,8

Sosyal medya araçlarını kullanım amacı; eğitim olanların oranı %45,6; öğretmenler/öğrenciler ile iletişim kurma olanların oranı %25,4; kitap,kaynak,materyal tarama olanların oranı %31,3; ders,ödev,sunum hazırlama olanların oranı
%30,5; diğer nedenler olanların oranı %21,2’dir.

848

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar 2

Tablo 4. Çalışma Durumunun Sosyal Medya Araçlarını Kullanım Amacının Kuşaklara
Göre Dağılımı ve İlişki Testi

Hayır

Çalışma durumunuz
Çalışıyor
Çalışmıyor
X2
p
n
%
n
%
46
47,4 15
39,5
0,413 0,521
51
52,6 23
60,5

Hayır

37

Kuşak

Sosyal medya
1960-1977 araçlarını kullanım
amacı; eğitim
Sosyal medya
1978-1997 araçlarını kullanım
amacı; eğitim
Sosyal medya
1998-2000 araçlarını kullanım
amacı; eğitim

-

-

-

Evet

Evet

Evet

Hayır

38

50,7

32

53,3

0,095 0,758

9

33,3

45

41,7

0,326 0,568

18

49,3

66,7

28

63

46,7

58,3

1960-1977 kuşağında Çalışma durumu çalışıyor olanların ve
çalışmıyor olanların çoğunluğu sosyal medya araçlarını eğitim amacıyla
kullanmamıştır.

Çalışma durumu ile sosyal medya araçlarını kullanım amacı arasında
istatistiksel anlamlı ilişki bulunmamaktadır (p>0,05).

1978-1997 kuşağında Çalışma durumu çalışıyor olanların ve çalışmıyor
olanların çoğunluğu sosyal medya araçlarını eğitim amacıyla kullanmıştır.
Çalışma durumu ile sosyal medya araçlarını kullanım amacı arasında
istatistiksel anlamlı ilişki bulunmamaktadır (p>0,05).
1998-2000 kuşağında Çalışma durumu çalışıyor olanların ve
çalışmıyor olanların çoğunluğu sosyal medya araçlarını eğitim amacıyla
kullanmamıştır.

Çalışma durumu ile sosyal medya araçlarını kullanım amacı arasında
istatistiksel anlamlı ilişki bulunmamaktadır (p>0,05).

Tablo 5. Kuşak Gruplarının Ölçek İfadeleri Katılım Düzeyi Bakımından Karşılaştırılması
Yaş aralığınız hangisidir?

n

Sıra
X2
Ortalama

p

Uzaktan Eğitim Programlarını
güvenli bulurum

1960-1977

135 198,29

0,350 0,840

Uzaktan Eğitim Programları zaman
tasarrufu sağlar

1960-1977

135 205,50
135 203,67
135 204,15

0,053 0,974

135 199,47
135 213,15

1,665 0,435

Uzaktan eğitim programları maddi
tasarruf sağlar

1978-1997
1998-2000
1978-1997
1998-2000
1960-1977
1978-1997
1998-2000

135 205,21
135 201,18
135 196,38

*p<0,05 anlamlı fark var ; p>0,05 anlamlı fark yok
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Tablo 6. (1960-1977) Kuşağında Cinsiyet Gruplarının Ölçek İfadeleri Katılım Düzeyi
Bakımından Karşılaştırılması

Cinsiyet

n

Uzaktan Eğitim Programlarını
güvenli bulurum
Uzaktan Eğitim Programları zaman
tasarrufu sağlar
Uzaktan eğitim programları maddi
tasarruf sağlar

Sıra
Ortalama

Kadın

62 75,69

Erkek

73 68,47

Erkek

Kadın
Kadın
Erkek

73 61,47
62 67,45
62 72,50
73 64,18

U

p

1786,5 0,030*
2229,0 0,877
1984,0 0,205

*p<0,05 anlamlı fark var ; p>0,05 anlamlı fark yok

1960-1977 kuşağındaki kadınlar ve erkekler arasında “Uzaktan Eğitim Programlarını güvenli bulurum” ifadesine katılım düzeyi puanı bakımından istatistiksel anlamlı farklılık bulunmaktadır (U=1786,5 , p<0,05). Kadınların puan sıra
ortalaması 75,69 iken erkeklerin 61,47’dir. Buna göre kadınların söz konusu ifadeye katılım düzeyi daha yüksektir.
Tablo 7. (1960-1977) Kuşağında Eğitim Durumu Gruplarının Ölçek İfadeleri Katılım
Düzeyi Bakımından Karşılaştırılması

Eğitim Durumunuz

İlkokul

Uzaktan Eğitim Programlarını
güvenli bulurum

Sıra
X2
Ortalama
19 68,84
n

Ortaokul

20 62,15

Üniversite

30 74,70

Lise

Önlisans

34 67,63
17 72,21

p

2,801 0,731

Yüksek lisans - Doktora 15 57,40

İlkokul

Uzaktan Eğitim Programları
zaman tasarrufu sağlar

19 78,11

Ortaokul

20 63,53

Üniversite

30 71,50

Lise

Önlisans

34 60,87
17 74,74

3,904 0,563

Yüksek lisans - Doktora 15 62,70

İlkokul

Uzaktan eğitim programları
maddi tasarruf sağlar

19 75,13

Ortaokul

20 65,45

Üniversite

30 68,95

Lise

Önlisans

34 67,93
17 66,59

Yüksek lisans - Doktora 15 62,23

*p<0,05 anlamlı fark var ; p>0,05 anlamlı fark yok

1,146 0,950
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Tablo 8. (1978-1997) Kuşağında Eğitim Durumu Gruplarının Ölçek İfadeleri Katılım
Düzeyi Bakımından Karşılaştırılması

Eğitim Durumunuz

Uzaktan Eğitim
Programlarını güvenli
bulurum

n

Lise ve altı

23 58,59

Önlisans

24 69,90

Lise ve altı

23 66,98

Üniversite

Yüksek lisans - Doktora

Uzaktan Eğitim Programları
zaman tasarrufu sağlar

69 70,52
24 74,77

Lise ve altı

23 54,61

Üniversite

Önlisans

Üniversite

Yüksek lisans - Doktora

X2

p

1,786

0,618

1,060

0,787

6,456

0,091

19 67,84

Önlisans

Yüksek lisans - Doktora

Uzaktan eğitim programları
maddi tasarruf sağlar

Sıra
Ortalama

69 67,18
19 63,66

24 81,83
69 66,41
19 72,53

*p<0,05 anlamlı fark var ; p>0,05 anlamlı fark yok

Tablo 9. (1998-2000) Kuşağında Eğitim Durumu Gruplarının Ölçek İfadeleri Katılım
Düzeyi Bakımından Karşılaştırılması
Eğitim Durumunuz

Uzaktan Eğitim Programlarını
güvenli bulurum

Uzaktan Eğitim Programları
zaman tasarrufu sağlar

Uzaktan eğitim programları
maddi tasarruf sağlar

n

Lise ve altı

Önlisans

Üniversite

Lise ve altı

Önlisans

Üniversite

Lise ve altı

Önlisans

Üniversite

Sıra
X2
Ortalama

p

24 69,98

98 66,79

0,434 0,805

98 67,33

24 72,42

0,441 0,802

98 66,31

24 82,15

5,173 0,075

13 73,46

13 64,92

13 54,65

*p<0,05 anlamlı fark var ; p>0,05 anlamlı fark yok

Tablo 10. Uzaktan Eğitim Programına Katılma Durumunun Ölçek İfadeleri Katılım
Düzeyi Bakımından Karşılaştırılması

Herhangi bir uzaktan eğitim
programına katıldınız mı?
Uzaktan Eğitim
Evet
Programlarını güvenli
Hayır
bulurum
1960- Uzaktan Eğitim Programları Evet
1977 zaman tasarrufu sağlar
Hayır
Uzaktan eğitim programları Evet
maddi tasarruf sağlar
Hayır
Kuşak

N

63

72

63
72
63
72

Sıra
Ortalama
80,84

56,76

74,36
62,44
72,20
64,33

U

p

1459,0

0,000*

1867,5

0,069

2003,5

0,230

Uzaktan Eğitim
Programlarını güvenli
bulurum
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Evet

Hayır

1978- Uzaktan Eğitim Programları Evet
1997 zaman tasarrufu sağlar
Hayır
Uzaktan eğitim programları Evet
maddi tasarruf sağlar
Hayır
Uzaktan Eğitim
Evet
Programlarını güvenli
Hayır
bulurum
1998- Uzaktan Eğitim Programları Evet
2000 zaman tasarrufu sağlar
Hayır
Uzaktan eğitim programları Evet
maddi tasarruf sağlar
Hayır

58

77

58
77
58
77
74

61

74
61
74
61

85,50

54,82

80,28
58,75
77,66
60,73
81,61

51,49

80,78
52,49
81,11
52,09

1218,0

0,000*

1521,0

0,001*

1673,0

0,010*

1250,0

0,000*

1311,0

0,000*

1286,5

0,000*

*p<0,05 anlamlı fark var ; p>0,05 anlamlı fark yok

Tabloda kuşak gruplarına göre uzaktan eğitim programına katılma durumu
arasında ölçek ifadeleri katılım düzeyi bakımından karşılaştırma testi görülmektedir.Farklı kuşak gruplarında uzaktan eğitim programına katılma durumu için
yapılan Mann Whitney testine göre;
1960-1977 kuşağındakilerin uzaktan eğitim programına katılma durumu
arasında “Uzaktan Eğitim Programlarını güvenli bulurum” ifadesine katılım düzeyi puanı bakımından istatistiksel anlamlı farklılık bulunmaktadır (U=1459,0 ,
p<0,05). Uzaktan eğitim programlarını güvenli bulanların puan sıra ortalaması
80,84 , güvenli bulmayanların 56,76’dır. Buna göre uzaktan eğitim programlarını
güvenli bulanların söz konusu ifadeye katılım düzeyi daha yüksektir.
1978-1997 kuşağındakilerin uzaktan eğitim programına katılma durumu
arasında “Uzaktan Eğitim Programlarını güvenli bulurum” ifadesine katılım düzeyi puanı bakımından istatistiksel anlamlı farklılık bulunmaktadır (U=1218,0 ,
p<0,05). Uzaktan eğitim programlarını güvenli bulanların puan sıra ortalaması
85,50 , güvenli bulmayanların 54,82’dir. Buna göre uzaktan eğitim programlarını
güvenli bulanların söz konusu ifadeye katılım düzeyi daha yüksektir.

1978-1997 kuşağındakilerin uzaktan eğitim programına katılma durumu
arasında “Uzaktan Eğitim Programları zaman tasarrufu sağlar” ifadesine katılım
düzeyi puanı bakımından istatistiksel anlamlı farklılık bulunmaktadır (U=1521,0
, p<0,05). Uzaktan eğitim programlarının zaman tasarrufu sağladığını düşünenlerin puan sıra ortalaması 80,28, zaman tasarrufu sağlamadığını düşünenelerin
58,75’tir. Buna göre uzaktan eğitim programlarının zaman tasarrufu sağladığını
düşünenlerin söz konusu ifadeye katılım düzeyi daha yüksektir.
1978-1997 kuşağındakilerin uzaktan eğitim programına katılma durumu
arasında “Uzaktan eğitim programları maddi tasarruf sağlar” ifadesine katılım
düzeyi puanı bakımından istatistiksel anlamlı farklılık bulunmaktadır (U=1673,0
, p<0,05). Uzaktan eğitim programlarının maddi tasarruf sağladığını düşünenlerin puan sıra ortalaması 77,66, maddi tasarruf sağlamadığını düşünenlerin
60,73’tür. Buna göre uzaktan eğitim programının maddi tasarruf sağladığını düşünenlerin söz konusu ifadeye katılım düzeyi daha yüksektir.
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1998-2000 kuşağındakilerin uzaktan eğitim programına katılma durumu
arasında “Uzaktan Eğitim Programlarını güvenli bulurum” ifadesine katılım düzeyi puanı bakımından istatistiksel anlamlı farklılık bulunmaktadır (U=1250,0 ,
p<0,05). Uzaktan eğitim programlarını güvenli bulanların puan sıra ortalaması
81,61 , güvenli bulmayanların 51,49’dur. Buna göre uzaktan eğitim programlarını
güvenli bulanların söz konusu ifadeye katılım düzeyi daha yüksektir.

1998-2000 kuşağındakilerin uzaktan eğitim programına katılma durumu
arasında “Uzaktan Eğitim Programları zaman tasarrufu sağlar” ifadesine katılım
düzeyi puanı bakımından istatistiksel anlamlı farklılık bulunmaktadır (U=1311,0
, p<0,05). Uzaktan eğitim programlarının zaman tasarrufu sağladığını düşünenlerin puan sıra ortalaması 80,78 , zaman tasarrufu sağlamadığını düşünenlerin
52,49’dur. Buna göre uzaktan eğitim programlarının zaman tasarrufu sağladığını
düşünenlerin söz konusu ifadeye katılım düzeyi daha yüksektir.
1998-2000 kuşağındakilerin uzaktan eğitim programına katılma durumu
arasında “Uzaktan eğitim programları maddi tasarruf sağlar” ifadesine katılım
düzeyi puanı bakımından istatistiksel anlamlı farklılık bulunmaktadır (U=1286,5
, p<0,05). Uzaktan eğitim programlarının maddi tasarruf sağladığını düşünenlerin puan sıra ortalaması 81,11 , maddi tasarruf sağlamadığını düşünenlerin
52,09’dur. Buna göre uzaktan eğitim programının maddi tasarruf sağladığını düşünenlerin söz konusu ifadeye katılım düzeyi daha yüksektir.

Sonuç

Bu çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda kuşaklara göre tipolojiler
oluşturulmuştur. Elde edilen veriler kuşaklar (X,Y,Z) üzerinden dijitalleşmenin
yarattığı etkiyi ortaya koymaktadır. Bu çalışmada dijitalleşmenin eğitim üzerindeki etkisi ortaya çıkartılarak, kuşaklara göre oluşturulan pre tekno birey, tekno
birey ve post tekno birey olarak adlandırılan tipolojilerin yaklaşımları ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır.
Tablo 11. Tipololjilere göre dijitalleşme sürecinde ortaya uzaktan eğitim ile ilgili
yaklaşımlar

Pre Tekno Birey
Tekno Birey

- Uzaktan eğitim programlarına güven duyguları düşüktür.

- Uzaktan eğitim programını zaman tasarruflu bulma oranları en yüksek
kişilerdir.
- Uzaktan eğitim programını maddi tasarruflu bulurlar.

- Uzaktan eğitim programlarını güvenli bulurlar.
- Uzaktan eğitimin zaman tasarrufu sağladığı düşünme oranı en düşük
Post Tekno Birey
kişilerdir.
- Uzaktan eğitimin maddi tasarrufu sağladığı düşünme oranı en düşük gruptur.

Eğitimin dönüşümü ve uzaktan eğitim konusu, dijital kültürün biçimlendirdiği bir başka alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijitalleşme ve dijital teknolojilerin gelişmesi eğitim sistemlerini de kademeli olarak değiştirmiştir. Uydu,
fiber optik, televizyon, radyo ve bilgisayar teknolojilerinin gelişimi ve son olarak
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da internet teknolojilerinde yaşanan gelişmeler eğitim sistemini de etkilemiştir.
Böylelikle zamansal ve mekânsal bağ kurulmadan eğitim sistemi oluşturulmakta
ve uzaktan eğitim sistemi bilgi teknolojileri aracılığı ile sağlanmaktadır.

Online dersler, gerek yabancı dil eğitimi, gerek üniversite gerekse uzmanlaşma ve sınav eğitiminde kullanılmaktadır. Telekonferans yöntemi ile sınıflar bir
araya gelmekte, etkileşimli sınıf ortamı da uzaktan eğitim aracılığı ile gerçekleşmektedir. Bilgi teknolojilerinin kullanımı yalnızca uzaktan eğitimle sınırlanmamakta günümüzde sosyal medya teknolojileri de eğitim amaçlı destek sağlayıcı
bir işleve sahiptir.
Youtube üzerinden ders videoları paylaşılmakta, facebooktan canlı ders yapılabilmekte ya da materyal ve kaynak paylaşımı gerçekleştirilmektedir. Sesi, görüntüyü ve yazıyı aynı anda paylaşabilme imkanı eğitim sisteminin bu teknolojiyi
kullanabilmesi açısından da önemlidir. Kitap yorumları, ödevler, özetler yine sosyal ağlar aracılığıyla paylaşılabilmektedir.
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LÜKS:
DÜNÜ VE BUGÜNÜ

CHAPTER
55
Sevilay ULAŞ
Lüks Kavramı ve Kapsamı

Lüks kavramının kendine özgü bileşenleri olmasından yola çıkarak kimi zaman birbirine benzeyen kimi zamanda farklı noktalarda ayrılan tanımlamaları
bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde giyimde, eşyada, harcamada aşırı
gitme, gösteriş, şatafat, gereksinim dışı olan şeklinde bir tanımlama yer almaktadır (http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.
GTS.5b93dc564ff9f2.87583084, 2018). Lüks kavramı, lükse sahip olma ve lüks
ürünler/markalar gibi dinamikler için tek tip tanımlama yapabilmek pek mümkün olamamaktadır. Doğası gereği farklı bileşenlerden oluşan lüks kavramının
zamana, mekâna, coğrafya ya ve hatta kişisel kullanım pratiklerine göre tanımlanma şekilleri görülmektedir. Bu noktada sosyo-psikoloji kapsamında “lüks”
kavramı için, bir kültüre, varoluş ve yaşam biçimine, kişisel veya kolektif olup
olmadığına bağlı olarak da tanımlanama yapmak mümkün olabilmektedir (Megehee & Spake, 2012: s. 1435). Lüks en erken zamanlardan itibaren lüks kavramı “yabancı” ile ilişkilendirilmiştir. Arkeologlar ve antropologlar, eski ve ilkel
toplumlarda lüksler ve yabancı mallar ve onların tüccarları arasındaki bağlantıyı
araştırdılar (Berg & Eger, 2003: s. 8).

Lüksün tarihine bakıldığında hemen her dönemde lüks ürünler için görece
ve mutlak anlamda pahalı olmaları noktasında bir değerlendirme yapmak mümkündür. Bunun ötesinde lüks ürünler ve markaların bulundukları piyasa koşullarında “rakipsiz” ürünler olarak gördükleri zaman, “lüks olmayan” markalar üzerinde belirgin bir işlevsel avantaja sahip oldukları söylenebilir (Place Vendome
in Paris, 5th Avenue in New York, the Ginza in Tokyo, etc.) (Dubois & Duquesne, 1993: s. 36). İlgili literatürde lüks markalara ilişkin birtakım tanımlamalar
yapılmakta ve nitelikleri ortaya konması çalışılmaktadır. Bu noktada, Ko ve ark.
(2017) deki çalışmalarında lüks markalar için birtakım özellikler ve nitelikler
belirlemişlerdir. Genel anlamda ortak kabul görebilen beş temel özellik sırasıyla
şu şekildedir: 1) yüksek kaliteye sahip olması; 2) markadan arzu edilen faydalar
üzerinden otantik değer sunması; 3) esnaf, zanaatkârlık veya hizmet kalitesi gibi
özellikler üzerine inşa edilmiş pazarda prestijli bir imaja sahip olması; 4) Sahip
olduğu olan premium fiyata layık olması ve 5) tüketici ile derin bir bağlantıya
ilham verici olması olarak ifade edilmektedir (Ko, Costello & Taylor, 2017: s. 2).
Lüks markalara ilişkin litaretürde lüks kavramına ilişkin yapılan araştırmalar
ve elde edilen sonuçlardan oluşturulan birtakım nitelikler bulunmaktadır. Gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda lüks markaların tanımlanmasına ve sahip
oldukları özelliklerine ilişkin detaylar Tablo 1’de yer almaktadır.
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Tanım
Lüks, bir özellik veya özellik dizisinden daha fazlasıdır. Lüks markaların işlevlerini kavramasallaştırmaya odaklanan araştırma sonuçlarına göre lüsk için nesnel (materyal), öznel (bireysel) ve kolektif
(sosyal) kavramları belirlenmiştir. Nesnel (materyal) kavramı, malBerthon et al., 2009
zemelerinin kalite ve zerafet unsurları içerdiği ve yüksek işçilik kalitesi ile etkileyici performanslarını içermektedir. Öznel boyut, tüketicilerin kişisel hedonik değeri ile ilgilidir. Kolektif (sosyal) unsur ise
lüks markanın diğer kişilere verdiği sinyaller ve bu sinyallerin değerini simgelemektedir.
Lüks markaların tanımlanma özellikleri sırrası ile, (1) Premium bir
imajın korunması, (2) maddi olmayan yaratılması marka dernekleri,
(3) kalite ile uyumlu olma, (4) logolar, semboller, paketler, (5) sosyal
Keller, 2009
olaylar, ülkeler ve diğer varlıklar, (6) kontrollü dağıtım, (7) yüksek
fiyatlandırma stratejisi, (8) dikkatle yönetilen marka, (9) geniş anlamda tanımlanmış rekabet, (10) ticari markaların yasal koruması
olarak yer almaktadır.
Lüks marka tanımları sırası ile, (1) mükemmel kalite (2) yüksek fiyat
Dubois et al., 2001
(3) nadirlik ve teklik, (4) estetik, (5) atasal miras ve kişisel tarih (6)
gerekli olmama durumu / ihtiyaçtan ötesi olarak tanımlanmaktadır.
Tynan, Mckenchie, &
Lüks markaların önemli tanımlayıcıları, yüksek kalite, pahalı ve göChuon,
rünen olmayan önemli ürünler ve hizmetler, nadir, özel, prestijli ve
2010
otantik olma durumu aracılığıyla sembolik ve duygusal / hedonik
değerlerin seviyeleri, müşteri deneyimleri.
Lüks markaları olmayanlardan ayırt etme noktasında üç temel özelVickers & Renand,
lik sunulmuştur. Bunlar: İşlevselcilik, deneyimselcilik ve sembolik
2003
etkileşimciliktir.
Lüks markalar tüketici algıları ile ilişkilidir. Yüksek fiyat, kalite, esHeine, 2012
tetik, nadirlik, ve yüksek derecede fonksiyonel olmayan ürünlerdir.
Lüks markaların, fonksiyonel fayda oranları düşük, durumsal fayda
Nueno & Quelch, 1998
oranları ise yüksektir.
Hagtvedt & Patrick,
Lüks markalar premium ürünler sunmanın yanı sıra tüketicilerle
2009
duygusal olarak bağlantı kurarlar.

Tablo 1: Lüks Markalara İlişkin Temel Tanımlamalar
Kaynak: Ko vd., 2017: 3.

Lüksün tarihine bakıldığında medeniyetlerin başlangıcına değin uzandığını
söylemek mümkündür. Bu noktada Kapferer ve Bastein (2009: ss. 20-21), lüksün
tarihsel geçmişini ilişkin bir takım noktalara değinmişleridir. Tarihsel geçmişin
belki de mihenk taşları kabul edilebilen bu önemli noktalar şu şekildedir:
“Nil Vadisi’ndeki arkeolojik keşiflere ve deşifre edilen hiyerogliflere dayanarak, bu “lüks endüstrinin” evriminin, bugün sahip olduğumuz demokratikleşme ile aynı yolu izlediği oldukça kesin gözüküyor. Ortaya çıkarılan mumyalar ve mezarlar bize bu lüksün yavaş
yavaş diğer sıradan ölümlülere ve birkaç “kutsal” hayvana, daha
sonra, Düşük Dönem boyunca, tüm Mısırlılara ve hatta evcil hayvanlara doğru yayıldığıdır. Bu “lüksün dağılması”, bunun için zamana ve kaynaklara sahip olan tüm toplumların bir özelliği olacaktır”.

Öte yandan lüksün sınırlarının neler olduğu ya da kökeninin bakıldığında
Kapferer (1997: s. 253) çalışmasında şu şekilde açıklamaktadır:
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“... Lüks, Latince ışık anlamına gelen ‘lüks’den gelir. Bu, sözde
lüks eşyaların tipik özelliklerini açıklar. Lüks parıltılar. Altın, mücevherler, pırlantalar sunar, böylece genel olarak, her bir ürün kendi başına bir mücevher haline gelir. Lüksün görünür olduğu gerçeği
de önemlidir: lüks, kendini ve başkaları tarafından görülmelidir. Bu
yüzden lüks markalar tüm işaretlerini dışarda bırakmaktadır: marka imzası markayı giyen kişi tarafından görülmeli ve tanınmalıdır.
....... Lüks böylece hem yaratılış hem de yaşamsal ilham kaynağıdır.
Aslında, lüks kurumların çoğu, sürekli yenilenen ilhamları egemen
sınıfların ve seçkinlerin dikkatini (ve ilgisini) riteleyen yaratıcı bir
dehayla kuruldu. ..... Etimoloji, lüks konseptin gizemini çözmenin
tek yolu değildir. Sosyoloji ve tarih de yardımcı olabilir. Lüks, egemen sınıfların görünüşüdür. ..... Lüks, aristokrasiyi ortadan kaldıran, ancak aristokratların toplumsal idealini koruyan bir toplumda
kusursuz bir şekilde çiçek açmış mıdır? Lüks hem nesneyi hem de
sahibini şaşırtıyor. Armaların ortadan kalkması, ancak blazonlar ve
marka mühürler günümüzün gösterişli bezemeleridir”.

Yapılan çeşitli tanımlar göstermektedir ki lüks kavramı kişisel algılara dayanmakta, zaman ve koşullara bağlı olarak yeniden şekillenmektedir. Lüks, farklılığı
temsil eden, seçkin ve elit bir gruba ait olma arzusunu yaşatan, yeri geldiğinde
yaşam konforu ile bütünleşen, haz ve tutku gibi duygusal değerleri hedef alan bir
olgu ve hatta iletişim süreci olarak karşımıza çaıkmaktadır (Köse & Çakır, 2016:
s. 31). Marka türlerinden biri olan ve lüks kavramının değerlerini taşıyan lüks
markalarında tanımlanmasında ve sınıflandırmasında bir takım farklı ama birbirine benzeyen nitelemeler yapılabilmektedir. Lüks ile ilgili literatürde birçok
çalışması bulunan Jean-Noel Kapferer (1997), çalışmasında lüks markalara ve
özelliklerine ilişkin sınıflandırma yapmıştır. Bu sınıflandırmayı anlatan ilgili piramid örneğine göre lüks markalar niteliklerine, üretim şekillerine ve hatta hedef
kitlelerine göre sınıflandırılmaktadır (https://www.wisdomjobs.com/e-university/strategic-brand-management-tutorial-350/luxury-brand-and-griffe-10811.
html, 2018). Piramidin tepesinde, griffe yer almaktadır. Griffe yaratıcının imzası,
benzersiz bir eser üzerinde kazınmış olan lüks şeklinde ifade edilebilir. İkinci seviye, lüks marka isimli bölüm yer almaktadır. Bir atölyede küçük serilerde üretilen ve kategorisinde yüksek kaliteye sahip olan lüks markaları tanımlamaktadır.
Bu markalara Hermes, Rolls Royce veya Cartier örnek verilebilir. Üçüncü seviye,
aerodinamik seri üretimdir. Dior veya YSL, kozmetik ve parfümler bulunur. En alt
kategoride yer alan lüks markalar ise, yüksek sayıda üretim-kitle üretimi olan ve
daha fazla görünme eğiliminde olanlardır (Kapferer, 1997: s. 255).
İlgili alanda araştırmaları bulunan Nueno ve Quelch (1998) de yaptıkları
çalışmalarında lüks markaların niteliklerine ilişkin betimlemelerde bulunmuşlardır. Lüksün ve beraberinde lüks markaların sadece bir premium fiyatlı ürün,
geçici bir durum sembolü veya akıllı bir yatırım olmasının ötesinde de birtakım
değerlere sahip olduğunu belirtmektedirler. Bu doğrultuda tarihi özellikleriyle
birlikte geleneksel lüks markalara yönelik aşağıdaki tablo 2’ de yer alan birtakım
özellikleri paylaşmaktadırlar:
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En ucuzdan eh pahalıya kadar tüm ürünler için yüksek kalite içermesi.
Bir zanaatkarlık mirası içermesi (örneğin, Tiffany markasının 160 yaşında olması gibi).
Kayda değer dizayn ve stile sahip olması, sınırlı sayıda üretim ve dağıtım yapılması.
Global itibara sahip olması.
Menşei olan ülkenin orijinine sahip özellikleri taşıması.
Her bir ürün için teklik/eşsiz olma bileşeninin olması.
Yaratıcısının değerleri ve kişilik özellikleri.
Tablo 2: Geleneksel Lüks Markaların Özellikleri
Kaynak: Nueno & Quelch, 1998: 62-63.

Derin bir tarihi geçmişe ve kimi zamanda mirasa sahip olan lüks markalar her zaman analistlerin ve gözlemcilerin yanı sıra yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Lüks markalar yeni değildirler, örneğin, 1933 de kurulan Lacoste, Fabergé gibi iki yüzyılı aşkın markalardan söz etmek mümkündür. Bu tarihin yanında daha yeni lüks markalarda bulunmaktadır.
Örneğin, Armani, Dolce & Gabbana, Versace, Boss, Calvin Klein, Ralph Lauren, Donna Karan gibi lüks markalar yeni olmanın ötesinde, eski pazarlardan
farklı olarak çalışmakta ve global pazarların lüks taleplerini karşılamaktadır
(https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781134252329/chapters/10.4324%2F97802030024, 2018: ss. 5-13). Tynan vd. (2010) yaptıkları araştırmalarında lüks markaları, nadir olma, özel, prestijli görünme, yüksek kaliteli,
otantik ve pahalı olmak ve temel olmayan ürünler ve hizmetler, müşteri deneyimi
yoluyla yüksek seviyede sembolik, duygusal ve hedonik değerler sunma olarak
ifade etmektedirler (Tynan, McKechnie & Chhuon, 2010: s. 1158). Bir başka lüks
marka tanımlamasında karşımıza çıkan özellik global oluşları ve bilinirlikleri
denilebilir. Önde gelen lüks markaların uluslararası itibarı, bir fantezi ve arzu
unsuru ile karakterize edilirken, doğası gereği onları daha da cazip kılan nadir
bir değer sunan oldukça sınırlı bir dağılımla karakterize edildikleri söylenebilir
(Kapferer, 2001: s. 202). Lüks marka tanımlamalarında kullanıcılarında başat rol
üstlendiğini söylemek mümkündür. Lüks kullanıcıları lüks marka sınıflandırmalarında belki de en önemli noktalardan biri kabul edilebilir. Lüks kullanıcılarının demografik ve psiko-sosyal özellikleri ve sahip oldukları değişim, gelişimler lüks marka
tanımlama, anlama sürecinde önem taşımaktadır. Lüks marka kullanıcılarının, lüks
markaların algılarına ilişkin teorik ve pratik anlayışını derinleştirmek için, lüks değer
yapısının finansal, işlevsel, bireysel ve sosyal boyutlarını araştırılmıştır (Bachmann,
Walsh & Hammes, 2018: s. 1). Kapferer (1998) tüketicilerin lüks markaları neden beğendiklerine ilişkin yaptığı bir çalışmada, bazı öne çıkan nitelikler ortaya koymaktadır. Bunlar aşağıdaki Tablo 3’de yer almaktadır.
Güzellik.
Üründe mükemmellik
Sihirli olma.
Ender/eşsiz olma.
Yüksek yaratıcılık
Şehvet, duygusallık.
Eşsizlik hissi sağlaması.
Uluslararası itibar.
Geleneksel olması.
Moda olması.
Tablo 3: Lüks Marka Beğeni Tanımlamaları
Kaynak: Kapferer, 1998: s. 45.

Esther Mauer (2014) gerçekleştirmiş olduğu çalışmasında lükse ait nitelikler
doğrultusunda farklı lüks tüketicilerine dikkat çekmektedir. Geleneksel nitelikler ile
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birlikte farklı bir sıralamada bulunmuştur. Genel anlamda dört farklı lüks kategorisi
tanımlamaktadır. Lükse ilişkin kategoriler ve özelikleri aşağıdaki Tablo 4’de yer almaktadır.
Lüks Kategori İsmi

Lükse ilişkin Nitelikler.
Lüks için ilk adımdır. “Birisi olmak istiyorum” ile eş anlamlıdır.
İstek Uyandıran Lüks Lüks, rüyanın satışını yapmakta ve müşterileri genellikle gerekli
(Aspirational Luxury) satın alma gücüne sahip değildir. Bu markalar genel olarak
bilinmeli, belirgin bir tanıma faktörüne (logo veya desen) sahip
olmalı ve cazibe, başarı ve güzelliği temsil etmelidir.
Bir sonraki adım, Lüks, “Ben biriyim” i ifade etmektedir. Lüks
Statü Lüksü
tüketenler hayatlarında büyük ölçüde başarılı olmuş ve mali
(Status Luxury)
başarılarını ve statülerini göstermek istemektedir.
Deneyimsel Lüks
(Experiential Luxury)
Mutlak Lüks
(Absolute Luxury)

Deneyimli Lüks tüketici için gerçek lüks somut yönlerin ötesine
geçer. Deneyimler kraldır; eşsiz anlar, zevk ve otantik deneyimler
yaşamak önemlidir.
Lüks sıralamasında en üst basamaktır. Lükse ulaşma ve tüketmede
para bir eksik ya da sorun değildir. Nadir ürünler, hizmetler ve
deneyimler aramaktadırlar.

Tablo 4: Lüks Kategorileri
Kaynak: Mauer, 2014: 43.

Quach ve Thaichon (2017: s. 166) çalışmalarının sonuçlarında; lüks markalar,
marka değerini korumak için müşterilere sunacakları teşvikler olarak nadiren
kredi kullanabildiklerini ve özel çalışmalar yaptıklarını belirtmektedirler. Mükemmel işçiliği ile yaratıcılığın yarattığı lüks, kitleler için kitlesel üretilen lüks
markalar olarak gösterilen bir teknik vizyona kavuşmuştur denilebilir. Açıkça
daha fazla ve daha lüks markalar hedonistik çağdaş deneyimlerimizde satın alınırlar, ancak sözde lüks ürünlerin doğasının da değiştiği görülmektedir (Cristini,
Kauppinen-Räisänen, Barthod-Prothade & Woodside, 2017: s. 103). Özellikle son
dönemlerde lüksün lüks evrimi yaşadığı kabul edilebilir. Bir “lüks” markanın tanımı artık tartışmaya açık olabilmektedir. Bu evrilme sürecinde, lüks markaların
kitle pazarlarına yeniden yorumlanmasından önce tercüme edilmesi kaçınılmaz
bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum lüksün varlıklı ve servet sahibi olunması şeklinde benimsenmesiyle, marka iletişim/pazarlama stratejistleri
için yeni zorluklar ve farklılıklar doğurmaktadır. Lüks markaların, lüks tüketicilerin önünde, arzularına ifade vermek için yeni ve farklı yolların keşfi yoluyla
kalması gerekmektedir (Atwal & Williams. 2009: s. 338).

Lüks markaların sınırlı sayıda üretim ve dağıtımının olması, yüksek fiyat, üretimi
taşeron bir firmaya vermeme eğilimi gibi durumlarda da değişim olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum lüksün sürdürülebilirliği karşımıza çıkarmaktadır. Tüketicilerle
birlikte lüks markalarında artık sürdürülebilirliği göz ardı edemediği söylenebilir
(Aybaly, Guerquin-Kerna, Manièrea, Madacovaa & van Holt, 2017: s. 542).

Değişen ve Gelişen Lüks Kavramı

Lüks markalarla ilgili araştırmalar artarken, bir lüks markanın unsurlarını
gerçekte neyin oluşturduğuna dair net, tutarlı veya anlaşılmış bir tanımın olmadığı söylenebilir. Genel olarak lüks kavramı sanatın klasik tanımı gibi bir şey
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haline gelmişken, “mükemmel sanatın ne olduğunu bilmiyorum ama ne hoşuma
gittiğimi biliyorum” fikri ile örtüşmektedir. Lüksün ürün boyutu, ekonomik ve
kültürel yönlerinin olduğu açıktır. Bir kültürde ya da bölgede lüks bir başka kültüre kıyasla sıradan bir ürün olabilmektedir (Kip & Helena, 2013: s. 144). En eski
ve geçerli olan geleneksel ya da ulaşılamayan lüks kategorisine Rolls Royce ya
da Bentley markaları örnek gösterilebilir. Ancak, lüksün diğer kategorilerinde,
örneğin kişisel lüks eşyalarında, gerçekten lüks ürünler olmayan ürünlerin de bu
kapsamda yer alabildiği, buna izin veren prestij, cazibe, moda yeteneği vb. özelliklere sahip oldukları söylenebilmektedir (https://www.luxurysociety.com/
en/articles/2015/06/in-conversation-with-jean-noel-kapferer-author-kapferer-on-luxury/, 2018).

Günümüzde lüksün geldiği noktaya bakıldığında, kişisel kullanım pratikleri ve yaşam tarzların da ki farklılaşmalarla lüksün anlamının da değiştiği söylenebilir. Örneğin 1980’lerin moda manzaralarına bakıldığında, büyük logolar,
hacimli saçlar, altın simgeler gibi Dynasty ve Dallas’tan esinlenilen stillerin olduğu söylenebilir. Bir anlamda, lüks (marka), “yüksek değere sahip bireylerin”
korunması anlamına gelmekteydi. Bununla birlikte, şimdi, “lüks” teriminin
doğasında var olan ayrıcalıklı olma, refah, hedonizm ve haz alma unsurlarının
kendilerini daha az pahalı olan kolayda tüketilen markalarında (moda, güzellik,
kişisel bakım ve giyim) bulduğu dikkat çekmektedir (Yeoman, 2007: s. 288). Bu
noktada, lüks markalar birbirine zıt gibi görünen iki hedefi dengelemeye çalışmaktadır. Bunlar; (1) algılanan ayrıcalıklı olmayı sürdürmek, (2) marka bilinirliğini, gelirlerini veya pazar payını artırmak (Kastanakis & Balabanis, 2017: s.
101). Bu noktada, lükse yönelik algılarında değişim gösterdiği söylenebilir. Vigneron & Johnson (2004: s. 501) lüks marka algısının ölçümlenmesine yönelik
yaptıkları çalışmalarında, örneğin, Levi’nin, Avustralyalı öğrenciler tarafından
lüks bir marka olarak kabul edilmesine rağmen markalar arasında en düşük
lüks puanı almaktadır. Öte yandan, Rolex, Mercedes-Benz ve Porsche’nin parasal değeri değil, marka lüksünü algılattığı belirtilmektedir. Mercedes-Benz
ve Porsche markasının ise lükse ait olan kalite ve teklik özelliklerine ilişkin
için çok benzer puanlara sahip olduğu belirlenmiştir. İlgili başka bir araştırmada ise; Park, Im ve Kim (2018: s. 9) sosyal medya pazarlama sürecinde lüks
moda markalarının değer algılarına yönelik yaptıkları araştırma dan elde edilen bulgulara göre; lüks markalar sosyal medyada psikolojik mesafeyi korumaları gerektiği; aksi takdirde lükse ait olan rüyanın zarar görmesine ve lüks
markalara ait olan niteliklerin değer algılarını zayıflatacağı ortaya konmaktadır.
Bu noktada, lüks markaların erişilebilir ve ulaşılabilir hale geldiği söylenebilir.
Uygun fiyatlı bir lüksün satın alınması, faydacı ihtiyaçların tatmininden daha
fazlasını içermektedir. Örneğin, bazı tüketiciler Starbucks kahve evlerinin sunduğu atmosferin tadını çıkarmak için özel bir fiyat ödemeye isteklidirler. Böylece,
uygun fiyatlı bir lüks satın alarak, sunulan hedonik deneyimin kendileri için lüks
bir yaşam tarzını ifade ettiği söylenebilir (Mundel, Huddleston & Vodermeier,
2017: s. 70). Uygun fiyat ve lüks kavramlarının normalde birbiri ile örtüşmediğini, pek çok lüks marka için uygun olmadığını ancak, bazı durum ve uygulamalarda farklı bir kombinasyon olarak kullanılabileceğine dikkat edilmelidir (Ward,
2004: s. 177).
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Uygun fiyatlı lüks kavramı (affordable luxury) ile ilgili Mundel ve ark. (2017:
s. 71) yaptıkları araştırmalarında bazı karakterisitk özelikler belirlenmiştir. Katılımcılar tarafından belirlenen bu özellikler aşağıdaki Tablo 5’de yer alamaktaadır.
Karakteristik Özellik
Yüksek Kalite
İhtiyaç olmama
Zevk

Örnek Alıntılar
Ekstra ödemeyi gerektiren yüksek kalite.
İhtiyaç olmadan sahip olunması istenen ucuz ürün.
Yüksek fiyat, yüksek tatmin.
Uygun fiyatlı lüks bir iphone olabilir. Starbucks kafe, sonDiğer
üretim/moda saat.
Yüksek kaliteli ödenebilen fiyatı olan ve hayatı kolaylaştıran
Yüksek Yaşam Kalitesi
ürün.
Marka
Banana republic, Cartier.
Duygusal memnuniyet / tatmin İyi hissettiren şeyler, ürünler.
Lükse düşkünlük
Para ile karşılayabildiğim ve kendimi tedavi ettiğim şeyler.
Statü
Lüks ürün.
Yüksek kaliteli ve az sayıda bulunan lüks ürün. Bu sebepten
Ayrıcalıklı Olma
ötürü lüks pahalıdır.
Sadece üst sınıfta yer alan kişilerin ödeyebildiği/
Fiyat
karşılayabildiği ve asla indirim olmayan, pahalı ürün.
Satın Alma Dürtüsü
Yereli miktarda paraya sahip olunduğunda alınan ürün.
Rahatlık
Gündelik yaşamda kullanılmayan pahalı ürün.

Tablo 5: Lüks ve uygun fiyatlı lükse ait karakteristik özellikler
Kaynak: Mundel, Huddleston & Vodermeier, 2017: s. 71

Silverstein ve Fiske (2003) çalışmalarında lüks kavramına ilişkin farklı bir sınıflandırma yapmışlardır. Bu noktada, yeni ve ulaşılabilir lüks kavramının öne çıkması ile
birlikte lüks ürünlere ilişkin sınıflandırma yapmak mümkündür (Bkz. Tablo 6).
Lüks
Ürün
Sınıflandırması İsmi
Erişilebilir Süper
Premium
(Accessible Super
premium)
Eski Lüks Marka
Uzantıları
(Old-Luxury Brand
Extensions)
Kitle Prestiji yada
Mastij
(Mass Prestige or
Masstige)

Belirlenen Nitelik

Bu ürünler kendi kategorilerinde veya üstünde fiyatlandırılır, ancak
orta-pazar tüketicileri, esas olarak nispeten düşük biletli kalemler
oldukları için bunları karşılayabilir. Örneğin, daha pürüzsüz bir tat için
dört tur damıtma işlemine tabi tutulan Belvedere Votka, 28 dolarlık
bir şişeyi, Absolut’a göre% 5’lik bir primi 16 $ ‘dan yönetebiliyor.
Bunlar, geleneksel olarak sadece zenginler tarafından ekonomik
olarak fiyatlandırılan, düşük fiyatlı olan ve yıllık olarak en az
200.000 ABD doları kazanan hanehalkı versiyonlarıdır. 2002 yılında,
tüketicilerin ileri teknolojiler için satın aldıkları BMW 325 sedan’ların
birim satışları, çalışma-zor, oyun-içi imajı ve onları tahrik etme
heyecanı, 2001 seviyelerine göre% 12 arttı.
Bu mallar kitle ve sınıf arasında tatlı bir yer tutar. Geleneksel ürünlere
göre bir prime kumanda ederken, süper premium ya da eski lüks
malların çok altında fiyatlandırılıyorlar. Örneğin, sekiz onsluk bir
Banyo & Vücut İşleri vücut losyonu şişesi, 9 dolar ya da ons başına
1,13 dolar satar. Bu, ons başına 3,29 $ veya 30 sent için satılan 11
onsluk bir Vazelin Yoğun Bakım şişesi için % 276’lık bir prim.

Tablo 6: Lüks Markalara İlişkin Sınıflandırma

Kaynak: https://hbr.org/2003/04/luxury-for-the-masses, 2018
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İlgili farklı bir çalışmada Kapferer ve Laurent (2016: s. 339), lüksün ulaşılabilmesine değinmişlerdir. Araştırmanın sonuçlarında, lükse ait “mutlu azınlık (happy few)” durumundan daha az ayrıcalıklı olan lüks marka tüketicilerine dikkat
çekmektedir. Örneğin, prestijli mücevherat markası Mauboussin’in, iş modelini
genç ve daha az ayrıcalıklı alıcılara erişilebilir fiyatlar sunmak şeklinde değiştirdiği görülmektedir. Lüks marka hala aktif olan lüks aurasını bu yeni erişilebilir
ürünler üzerinde gerçekleştirmektedir. Ulaşılabilir lüks dikkat çeken bir kavram
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yeni konsept, artık bilinçlenen, her tasarımcının “Budur!” dediğine “Olur,” demeyen müşterinin beklentilerini karşılayan bir
atılımı simgelemektedir. Uygun fiyat, giyilebilir ‘zamansız’ ürün, tasarım ve iyi
bir mağaza pazarlaması, ‘ulaşılabilir lüks’ü oluşturan başlıca etkenler olarak
söylenebilmektedir (https://www.sabah.com.tr/cumartesi/2013/03/02/ulasilabilir-luks, 2018). Türkiye’de bir başka ulaşılabilir lüks örneği ise, İzmir’de
projelerini hayata geçiren Folkart Yapının ‘Ulaşılabilir lüks’ sloganıyla tanıtımı
yapılan Folkart Life Bornova projesi ile yerini almaktadır (https://emlakkulisi.
com/guncel/ulasilabilir-luks-nedir/1135121, 2018). Bunlara ek olarak, GROHE
ile trend araştırmalarında uzman olan Zukunftsinstitut’un birlikte gerçekleştirdiği “Ulaşılabilir Lüks” araştırmasının sonuçlarına göre, lüks konseptin geçmişe
göre çok daha bireysel, fiyat etiketinden bağımsız ve kitlelerin daha kolay erişebildiği bir noktaya taşındığını göstermektedir. Lüksün ulaşılabilir olmasındaki
etkenler arasında teknolojik ilerleme, varlıklardaki genel artış, küreselleşme ve
lüks olanaklara internet üzerinden kolay erişim yer almaktadır (https://www.
haberler.com/luksun-tanimi-degisti-8676319-haberi/, 2018). Söz konusu konuda bir başka örnek uygulama olarak NetJets ya da privatejets isimli firmalarında bu konudaki çözümleri dikkat çekmektedir. Özel jet ihtiyacını makul fiyatlara
halletmeyi planlayan bir iş modeline sahip bu uygulamalar ile aslında lükse ulaşılabilirlik kavramı öne çıkmaktadır. Privatejets üyesi olmak koşulu ile bu lüks
olarak nitelen uygulama ulaşılabilir lüks kavramının en uç örneklerinden biri
olarak söylenmektedir (http://www.halklailiskiler.com/ulasilabilir-luks.html,
2018). Bir başka örnek olarak Kate Spade markası verilebilir. Dünyanın hiçbir
yerinde Uygun fiyatlı lüks (affordable luxury) modası daha başlamamışken, adını
çantalara özellikle küçük harflerle yazan Kate Spade, ulaşılabilir lüks markalar
akımının öncüsü olarak kabul edilebilir (http://www.milliyet.com.tr/ulasilabilir-luks-un-oncusuydu/magazin/ydetay/2683896/default.htm, 2018). Öte yandan, ulaşılabilir lüks olarak ifade edilen Paltoi’nin her tarza uygun 2016/17 Sonbahar-Kış koleksiyonu Ren; Kuzey İskandinav esintilerinin hakim olduğu, soğuk
ve minimal tasarımlarla sıcak ve zengin kumaşların birleşimi olarak konumlanmaktadır (https://www.elele.com.tr/moda/alisveris/ulasilabilir-luks, 2018).

Lüks marka iletişim sürecinde lüks algısı ve tüketim alışkanlıklarındaki farklılıklara paralel olarak farklı tanımlanabilen lüks marka tüketicileri karşımıza
çıkmaktadır. Bunlar; etkileyici lüks tüketiciler (expressive luxury consumers):
Ayrıcalıklı olmanın vurgulanması önemlidir. Büyüleyici/etkileyici lüks tüketiciler
(Impressive luxury consumers) estetik ve yüksek kaliteli lüksleri tercih etmektedirler. Bu noktada, impressive luxury consumers markaların estetik ve yüksek kalite değerlerinin vurgulandığı büyük çaplı reklam kampanyalarıyla lüks satın almaya
ikna olmuş olabilirler. Etkileyici lüks tüketicilerinin, markanın eşsiz ve ayrıcalıklı
olduğunun vurgulandığı ayrıcalıklı dağıtım kanalları ile lüks markalara etkin bir
şekilde ulaşabilmektdirler (Hudders, Pandelaere & Vyncke, 2013: s. 86).
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Sanayi Devrimi ile birlikte, lüksün daha ulaşılabilir hale geldiği söylenebilir. Sonuç
olarak, on dokuzuncu yüzyıldan beri lüksün “demokratikleşmesi”, lüksün kendisinin
sürekli olarak yeniden tanımlandığına ilişkin gerçeklik yaşanmaktadır (Hauck &
Stanforth, 2007: s. 177). Bu noktada, “lüksün demokratikleşmesi” ve birçok modern
lüks markanın yarattığı etkiler hakkında tartışmalar sürmektedir. Bu müşteriler,
prestij etiketi sahibi olmak için aksesuarlar gibi küçük eşyaları satın alma eğilimindedir (Bruce, Moore & Birtwistle, 2004: s. 167). Dolayısıyla, tanınmış lüks markalar
ürünlerinin dağıtımında Avrupa şehirlerinde şubeler açarak mükemmel bir şekilde kontrol etmekteydiler. Burada stratejik amaçları, markalarının imajı ve itibarını
korumak için dağıtımın sıkı bir şekilde kontrol etmek olarak ifade edilebilir. Ancak
lüks eşyaların “demokratikleşmesi” ile başlayan ikinci bir aşama, 1990’ların ikinci
yarısına kadar devam etmekteydi. Dağıtım stratejisi, ayrıcalıklı olmaktan, satılan lüks
malın satış sayısı geçtiği söylenebilir (Godey, Lagier & Pederzoli, 2009: s. 527).
Geleneksel olan ya da ulaşılamayan lüks markalar lüksün en temel değerlerini taşımaktadırlar. Ancak değişen, lüks literatürü ve pazarında yer alan lüksün cazibesine
kapılmış farklı bir hedef kitle bulunmaktadır. Ana lüks hedef pazarda yer almayan,
ancak bu erişilebilir lüks ürünleri satın alan tüketiciler olarak da tanımlanmaktadırlar. Düzenli alıcılar lüksü bir sanat eseri olarak görmekte ve çok özel özelliklerini takdir etmektedirler (Kapferer & Bastien, 2009: ss. 320-321). Bu noktada, Adam (2016:
ss. 3-4) lüks marka iletişiminde yaşanan değişimler noktasında yaptığı çalışmasında
literatür taramasına dayanarak bir takım ön görüler, teorik varsayımlar ve önemli noktalara vurgu yapmaktadır. Gerçekleştirilen literatür taraması ve ilgili teorik
çerçeve doğrultusunda bunlar sırasıyla aşağıda belirtildiği şekilde sıralanmaktadır
(Adam, 2016: ss. 3-4).
1. Lüks ve premium otomobil pazarı büyük bir potansiyele sahiptir.
2. Tutarlı bir çeşitlilik ve lüksün demokratikleşmesi gerçekleşiyor.

3. Lüks konseptler, son derece bireysel ve göreceli olarak değişir ve zaman
içinde değişir.
4. Uzun vadeli bir perspektifte lüks, daha önce hiç olmadığı kadar demokratik
ve kabul görmüştür.

5. Lüks, bugün millet ve yaşam tarzlarına göre daha az gelir veya statüye göre
yönetilir.

6. Gelişmekte olan piyasalar hâlâ durgunluk eğilimi gösterirken, olgun piyasalarda daha manasız ve sürdürülebilir bir lükse doğru genel bir paradigma değişimi göze çarpmaktadır.
7. Bununla birlikte, lüksün göreliliği ve bireyselliği, ayrıcalık ve farklılaşma
arayışı ve lüksün arzu edilebilirliği gibi lüksün kalıcı ilkeleri de vardır.

Dolayısıyla, lüks marka yöneticilerinin bu lüks pazarda ilgili konularda zorluklarla
karşı karşıya olduğu görülmektedir. Bilgi iletişim teknolojileri ve internet uygulamalarındaki değişimler ile birlikte, lüks markaların ulaşılamama, ayrıcalıklı olma duygusunu nasıl koruyabileceği sorusu öne çıkmaktadır. İnternet, lüks markanın rüyasını yayma ve yeni müşteriler çekme potansiyeline sahiptir, ancak seçkinler, markanın sadık kullanıcıları erişlememe, ayrıcalıklı olma duygusunu koruma çabasındadırlar
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(Hennigs, Wiedmann, Klarmann & Behrens. 2015: s. 933). Dolayısıyla, internet
üzerinden elektronik formatta da lüks ürünler ve hizmetler yer almaktadır. Lüks
kullanılabilirlik önemli ölçüde artmaktadır (Yeoman & McMahon-Beattie. 2005:
s. 322). Lüks (markalar) için çevrimiçi lüks olma merkezi bir konudur. Lükslere
erişim zor ve sadece “mutlu birkaç/azınlık” (happy few) erişebilmekte algısı hâkimdir. Ancak, herhangi bir kullanıcı lük marka sitesine erişebiliyorsa, lüks markaya ait erişilememenin ortadan kalktığı söylenebilir (Chandon, Laurent & Valette-Florence, 2016: s. 301). Akıllı telefonlar, dijital uygulamaların lüks tüketiciler
tarafından kullanıldığı ve buna bağlı olarak da lüks markaların son tüketicilerini
daha iyi hedefleyebildiği ve işlevlerini gerçekleştirdikleri söylenebilmektedir.
Yeni medya uygulamaları ile lüks kullanıcılarına yönelik yeni satın alma öncesi
faaliyetler yaratılıp, özelleştirilmiş hizmetler hazırlanmaktadır (Chandon, Laurent & Valette-Florence, 2017: s. 143). Lüks marka web siteleri, internet alışverişi
ve belirli bir lüks markaların adanmış sanal kulüpleri aracılığıyla lüks kullanıcıların birbirleri ve markaları ile etkileşim kurmasın mümkün kılınmaktadır (Seo
& Buchanan-Oliver, 2015: s. 87). Deloitte firmasının Global Powers of Luxury Goods 2018 raporunun sonuçlarına göre; Millenials ve Generation Z, 2025 yılına
kadar toplam lüks mal pazarının yüzde 40’ından fazlasını oluşturacağı ön görülmektedir. Millennial tüketicilerin lüks markalara ilişkin mağaza yüksek değerli,
özelleştirilmiş bir deneyim bekledikleri belirtilmektedir (https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/consumer-business/deloitte-global-powers-of-luxury-goods-2018.pdf, 2018: s. 6). Buna ek olarak, Women’s
Wear Daily’nin son raporunda, Pam Danzinger, 2035 yılı itibarıyla tarihteki en
büyük harcama potansiyeline ‘Millenial’ olarak ifade ettiği jenerasyonun sahip
olacağını ve 2020 itibariyle lüks tüketim konusunda en etkili jenerasyon olacağını, lüks tüketim markalarını sosyal medya üzerinden öğrendiği ve takip ettiğini
belirtmektedir. Bu noktada bazı lüks markaların çalışmaları dikkat çekmektedir.
Örneğin, Dolce & Gabbana markası için, Domenico Dolce, Y Jenerasyonu’na Justin
Bieber’dan esinlenerek Post-Bieber ismini vermektedir. Dolce, bu jenerasyonu
ve lüks kullanımlarına ilişkin detayları şu şekilde tanımlamaktadır: “Önümüzde
öyle bir jenerasyon var ki kendisinden önceki hiç kimseye benzemiyor. El işi dantel bir eteği sokaktan aldıkları pamuklu bir tişörtle birlikte giyiyorlar. Altına da
spor ayakkabısı giyiyorlar. Böyle bir jenerasyonu kendinize çekmek hiç de kolay
değil” şeklinde ifade etmektedir. Öte yandan bir başka lüks marka olan Burberry’nin, sosyal medyada başarılı olduğu bir başka projeyse ‘Art of trench’ (trençkot
sanatı) ismini verdikleri çalışma bulunmaktadır. Burberry trençkotuyla kendi fotoğraflarını çekip paylaşabilmekte ve bu markayla fotoğraflanan dünyanın dört
bir yanından binlerce moda meraklısıyla aynı grupta yer alma şansı yaşatan bir
sosyal medya projesi gerçekleştirmektedirler. Louis Vuitton’un ise sosyal medya bir başka başarılı olan lüks marka olduğunu söylemek mümkündür. Reklam
kampanyasında ünlü bilgisayar oyun karakteri Lightning’i kullanan Louis Vuitton
bu jenerasyonu en iyi yakalayan lüks markalardan biri olarak ifade edilmektedir.
Marka bu reklam kampanyasıyla daha önce yolunun hiç kesişmediği milyonlarca
insana ulaşmayı başardığı görülmektedir (https://www.sabah.com.tr/cumartesi/2017/02/04/luks-tuketimin-krali-y-jenerasyonu, 2018). Buna ek olarak, Bain
& Company ve İtalyan Lüks Tüketim Ürünleri Üreticileri Federasyonu Fondazio-
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ne Altagamma iş birliği ile Bain & Company 2017 Lüks Tüketim Raporuna göre;
Müşteri ile etkileşimin önemini keşfeden başarılı markaların, marka hikayelerini
daha iyi anlatabilecekleri bir ekosistem oluşturmakta oldukları yer almaktadır.
Lüks tüketim pazarı kuşaklar arası değişen satın alma biçimleri ile yeni bir dönüşüm ve büyüme trendine girdiği söylenebilir. 2017’de lüks pazarında yaşanılan
büyümenin yüzde 85’i Y ve Z kuşağı tüketicilerinin katkısıyla gerçekleştiği raporda yer alan bir diğer önemli veri olarak karşımıza çıkmaktadır (http://www.
gazetevatan.com/luks-tuketim-geri-dondu-1145951-ekonomi/, 2018). Deloitte
firmasının, 11 ülkedeki 1.300 lüks tüketicinin, lüks mallara olan tutumlarını ve satın alma davranışlarına yönelik araştırmasında, iki ana başlığa dikkat çekmektedir.
Bunlar; (1) lüksün özünün fiziki vurgunun etkisinden, deneyimlemeye ve lüksün
sizi nasıl hissettireceğine odaklanmaktan geçtiği, (2) lüks müşteri davranışının
değişebildiği, kişiselleştirilmiş uygulamaların önemi, olarak yer almaktadırlar
(https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/consumer-industrial-products/gx-cip-global-powers-luxury-2017.pdf, 2017: 7).

Bain & Company’nin partneri Federica Levato, “Markaların müşteri takıntılı
ve millenial jenearsyon fikirli olması gerekiyor” demektedir (https://www.bain.
com/about/media-center/press-releases/2017/global-personal-luxury-goodsmarket-expected-to-grow-by-2-4-percent/, 2018).

Sonuç

Lüks kavramının ve kullanım pratiklerinin çok eskilere dayandığı noktasında
hem literatür hem de profesyonel yaşamda ortak görüşlerin olduğu söylenebilir.
Bu noktada bu çalışmanın da ana fikrini oluşturan v geliştiren bir surum olan lüksün nerede başlayıp nerede bittiği ya da lüksün kimin hangi toplum için lüks olduğu- olmadığı gibi durumlar karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada lüksün kavramının
ve tabi ki lüks markalarında da algı ve anlamalarının, zamana, coğrafyaya ve hemen
her alanda yaşanan değişimlere paralel olarak evrildiğini söylemek mümkündür.
Özellikle bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve bunların toplumsal yansımaları doğrultusunda lüks kavramına yönelik yeni ve farklı tanımlamaların, sınıflandırmaların bulunduğunu söylemek mümkündür. Bu noktada internetin
kişisel kullanıma açılması, internet tabanlı uygulamaların gelişmesi ile iletişim sürecinin doğasında da farklılıklar yaşanmıştır. Bu yeni iletişim ortamında, internet
tabanlı uygulamalara yönelik kişisel kullanım pratiklerinin yanı sıra marka iletişim
sürecinde de yaygınlaşmaları dikkat çekmektedir. Lüks markalar bu yeni iletişim
ortamına adapte olurken farklı konumlandırma stratejileri ile öz değerlerini koruyarak ve yeni anlamlar ile nitelendirilebilmektedirler. Lüks marka kullanıcılarının
yanı sıra bu araç ve uygulamalarda lüksü takip eden kitlenin varlığı yadsınamamakta, iletişim stratejilerine dahil edilmektedirler. Özellikle bu yeni iletişim ortamı ile lükse ulaşabilmenin (görebilmenin, beğenebilmenin, iletişime geçmenin…
gibi) mümkün olduğu söylenebilir. Belki de hiç görülemeyen, ulaşılamayan lüksün
bu noktada ulaşılabilir kılınması durumu gerçekleşmektedir. Öte yandan lüksün
farklı coğrafyalarda var olması durumu lüks kullanım pratiklerine ve değişen bir
hedef kitleye dikkat çekmektedir. Bu hedef kitleye değişen jenerasyon ve algıları da eklenince lüks yeni nitelendirmeler ile yoluna devam etmektedir denilebilir.
Bu noktada lüksün tek bir toplum ya da toplumda bir zümreye ait olma, sınırları
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dışına çıkamama durumu da farklı bir boyut kazanmıştır. Her bir jenerasyon birbirinden farklı özellikler taşımaktadır. İlgili alanda yapılan çalışmalarda dikkat çeken
ve aktif olan Y kuşağı bulunmaktadır. Ancak Z kuşağı olarak da tabir edilen kuşağın
diğerlerinden daha kesin çizgilerle ayrıldığını söylemek mümkündür. Bu farklılık
lükse yönelik algı ve kullanım pratiklerinde kendini göstermektedir. Özellikle Y ve
Z kuşaklarının yeni medya kullanım pratikleri, lüks markaya yönelik algıları, tanımlamaları ve kabullenme şekilleri de farklılaşmaktadır. Bunlara ek olarak son
dönemlerde lüks markaların kendi çatı markaları altında farklı kreasyon ve üretimlerle lüksü uygun fiyatlı şekle getirdikleri dikkat çekmektedir. Bu değişimler ile
birlikte lüks marka sınıflandırmasında da değişimler olduğu söylenebilir. Bu noktada lüks ile özdeşleyen ve onu tanımlayan tek/ender olma, özel üretim, yüksek
kalite ve fiyat, ulaşılamama, otantik olma gibi değerlerin halen var olduğu gerçeği
değişmemektedir. Ancak belirtilen değişimler ve ihtiyaçlar dahilinde farklı lüks sınıflandırmaları ile birlikte tanımlarda karşımıza çıkmaktadır.
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TÜRKIYE-AVRUPA BIRLIĞI ORTAKLIK
MEVZUATINDA UYUŞMAZLIKLARIN
ÇÖZÜM MEKANIZMASI ÜZERINE BIR
DEĞERLENDIRME
Tolga CANDAN

Giriş
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ortaklığın hukuki temelini 1963 tarihli Ankara Anlaşması ve 1970 tarihli Katma Protokol oluşturmaktadır. Esasen
Ankara Anlaşması ortaklığın amacı, hedefleri, temel ilkeleri ve hedeflere ulaşmak
için geçilecek temel evreleri belirleyen bir “çerçeve anlaşma”dır.1 Bu anlaşma ile
Türkiye ile AB arasında, ortaklık döneminde gerçekleştirilecek entegrasyonun
genel programı ortaya konulmuş, bu programın yürütülmesi için ihtiyaç duyulan kararları almak üzere ortaklığın karar organı olarak Ortaklık Konseyi (OK)
oluşturulmuştur. Ankara Anlaşmasıyla ortaya konulan programın uygulanması,
gerekli düzenlemelerin yapılıp uygulanmaya konması, her evrede hangi tedbirlerin nasıl ve ne zaman alınacağının tespiti gibi hususlar ise, Ankara Anlaşmasının
eki ve uzantısı biçimde yürürlüğe girecek olan Katma Protokol (KP) ve Ortaklık
Konseyi’nin belirleyeceği düzenlemelere bırakılmıştır.2

Bu düzenlemelere göre ortaklık mevzuatının uygulanması veya yorumlanması aşamasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların nasıl çözümleneceği konusu taraflar açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu konuda, gerek Ankara
Anlaşmasında gerekse Gümrük Birliğini oluşturan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi
kararında önemli düzenlemeler yer almaktadır. Bu düzenlemeler incelendiğinde
uyuşmazlıkların çözümünde doğrudan Ortaklığın tarafı olan üye devletler ve Avrupa Birliği’nin dikkate alındığı görmekteyiz. Ancak ortaklık mevzuatının konusu ve kapsamı incelendiğinde, ortaklığın tarafı olan devletlerin uyruğunu taşıyan
gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin de dolaylı olarak bu ilişkiden etkilediğini
1 ARAT Tuğrul, “Avrupa Birliği ile Türkiye Arasındaki İlişkiler ve Gümrük Birliği’nin
Yeri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 44, Sayı 1-4, Yıl 1995, s. 594;
RIESER- ANGULO GARCIA Yvonne, “Assoziationsabkommen der Europäischen Union.
Überblick über die Auswirkungen auf das Fremdenrecht der Mitgliedstaaten anhand
des EWG-Türkei-Abkommens”, SIAK-Journal − Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und
polizeiliche Praxis, 2, 2012, s. 7 vd; GÜNUĞUR Haluk, “Ankara Anlaşması’nın Hukuksal
Değerlendirilmesi”, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, Sayı 58, Eylül 1988, s. 54-62
2 O dönemki ismiyle Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile Türkiye Cumhuriyeti arasında
kurulan ortaklık ilişkisinin kuruluş sürecine ilişkin olarak bkz. ARAT Tuğrul/ BAYKAL
Sanem, “AET’yle İlişkiler”, Baskın ORAN(ed.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından
Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt I, 15. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2009, s.
808-853; AKYÜREK Metin, Das Assoziationsabkommen EWG — Türkei, Springer, Vienna,
2005, s.1-13; TEZCAN Ercüment, “Türkiye–Avrupa Birliği İlişkilerinin Hukuki Çerçevesi:
Kurumsal Boyut”, Belgin AKÇAY/Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE (ed.), Yarım Asrın Ardından
Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin
Yay., Mart 2017, s. 83- 114.
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görmekteyiz.3 Ortaklık Anlaşmasının uygulanması nedeniyle gerçek veya tüzel
kişilerin çıkarlarının olumsuz etkilenmesi halinde, örneğin Ortaklık Konseyinin
hareketsiz kalması veya tasarrufta bulunmaması gibi durumlarda, bu durumun
ortadan kaldırılması için başvurulacak makam veya yargı organı organının belirtilmemiş olması nedeniyle ortaya çıkan boşluğun AB yargı sisteminde benimsenen davalar aracılığıyla doldurulabileceği iddia edilmektedir.4

Bu çalışmada sadece Türkiye ile AB arasında gümrük birliği temelinde yürüyen ortaklık ilişkisinin uygulanmasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların Ankara
Anlaşması ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararıyla hükme bağlanan mekanizmalara ilişkin düzenlemeler değerlendirilecektir.

1. Ortaklık Rejiminde Uyuşmazlıkların Hukuki Çözümü
1.1. Genel Düzenleme (Ankara Anlaşması md. 25)

Türkiye- Avrupa Birliği ortaklık mevzuatında uyuşmazlıkların çözümüne
ilişkin genel düzenleme Ankara Antlaşması’nın 25. maddesinde yer almaktadır.
Bu düzenlemede dikkat çeken husus, uyuşmazlıkların siyasi yoldan çözümüne,
hukuki çözüme nazaran öncelikli olarak yer verilmiş olmasıdır.5 Taraflar, uyuşmazlığın hukuki yoldan çözülmesine ancak, ortaya çıkan uyuşmazlığın Ortaklık
Konseyinde çözüme kavuşturulmaması halinde ve yine ancak Ortaklık Konseyinin hukuki çözüme başvurulması yönünde bir karar alması üzerine başvurabilmektedir.6
Ankara Anlaşmasının 25. maddesinde bu konu şöyle düzenlenmiştir:

“1. Her Âkit Taraf, Anlaşmanın uygulama ve yorumu ile ilgili ve Türkiye’yi ve
Topluluğu, Topluluk üyesi bir Devleti ilgilendiren her anlaşmazlığı Ortaklık Konseyine getirebilir. 7
3 GENÇ Mehmet, “Türkiye- AT Ortaklık Mevzuatında Uyuşmazlıkların Çözümü”, Prof. Dr.
Nurhan Akçalı’ya Armağan, Bursa, 2000, s. 140.
4 REÇBER Kamuran, Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku, Dora Yayınları, Şubat 2016,
s. 60. Ayrıca Ortaklık hukuku dolayısıyla hukuki çıkarları ihlal edilen gerçek ve tüzel
kişilerin haklarını yargı yoluyla korumaları açısından AB Hukuku tarafından kendilerine
tanınan hukuk yolları için bkz. RENÇBER, Sercan, “Ortaklık Mevzuatı Açısından Türkiye
Cumhuriyeti Uyrukluğundaki Gerçek ve Tüzel Kişilerin Avrupa Birliği Hukuk Düzeninde
Açabilecekleri Davalar”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt LXXI, Sayı
1, Yıl 2013, s. 1391-1428; REÇBER Kamuran, “Ortaklık Mevzuatına İstinaden Açılabilecek
Davalar”, Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, Cilt 4, Sayı 14, Yıl 2008, s. 53- 78.
5 GENÇ Mehmet, “Türkiye-AT İlişkilerinde Uyuşmazlıkların Çözümüne Yönelik
Benimsenen Yöntemler”, Yargıtay Dergisi, C. 23, Sayı 1-2 (Ocak-Nisan 1997), s.13;
REÇBER Kamuran, Türkiye- Avrupa Birliği İlişkileri, Bursa: Alfa Aktüel Yayınları, 2.
Baskı, Temmuz 2008, s. 1-9.
6 CAN Hacı/ ÖZEN Çınar, Türkiye- Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukuku, Gazi Kitapevi,
Ağustos 2005, s.123 vd.
7 Maddede sözü geçen “akit taraflar” ile ifade edilen taraflar Türkiye ve Avrupa Birliğidir.
AB üyesi bir devletin tek başına herhangi bir uyuşmazlıkla ilgili olarak Ortaklık
Konseyine bireysel başvuru yapması mümkün değildir. AB üyesi devletler ancak kendi
aralarında ortak bir tutum belirleyerek başvuru yapabilirler.
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2. Ortaklık Konseyi anlaşmazlığı karar yolu ile çözebilir; keza, anlaşmazlığı
Avrupa Toplulukları Adalet Divanına veya mevcut herhangi bir başka yargı merciine götürmeyi kararlaştırabilir.

3. Taraflardan her biri, kararın veya hükmün yerine getirilmesinin gerektirdiği tedbirleri almakla yükümlüdür.
4. Anlaşmazlık, işbu maddenin 2’nci paragrafına göre çözülmemiş ise, Akit
Tarafların geçiş dönemi ve son dönemde başvurabilecekleri tahkim ve sair yargı
usulü yollarını, Anlaşmanın
8’inci maddesi uyarınca Ortaklık Konseyi düzenler.”

Bu düzenleme uyarınca, taraflar arasında ortaklık mevzuatının uygulanmasında veya yorumlanmasında oluşabilecek uyuşmazlıklar Ortaklık Konseyi tarafından karara bağlanacaktır. Ortaklık Konseyine bir uyuşmazlığın gelmesi için
taraflar arasında anlaşmanın uygulanması veya yorumlanması hususunda görüş
farklılıklarının ortaya çıkmış olması ve bu görüş farklılığının giderilememesi
gerekmektedir. Öte yandan Ortaklık Konseyi, yetkisine sunulan bir uyuşmazlığı
kendisi çözebileceği gibi Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) veya başka bir
yargı organına götürme yetkisine sahiptir.
Uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin benimsenen bu yöntem genel ve soyut anlamda karma nitelikte bir uluslararası hukuk yöntemidir. 25. maddenin 1. ve 2.
fıkraları birlikte değerlendirildiğinde uyuşmazlığın çözümüne ilişkin olarak esas
olanın siyasi bir çözüm yöntemi olan görüşme yöntemi olduğudur. İkinci fıkra ile
bu yönteme uluslararası hukukun da öngördüğü hukuksal sonuçları olan “isteğe
bağlı zorunlu yargı yetkisi” oluşturabilecek bir tahkim mekanizması eklenmiştir.
Ancak, bu mekanizmaya başvurma yetkisi sadece Ortaklık Konseyi’ne verilmiştir.
Üçüncü kişi veya kişilerin bu yola başvurması Ankara Anlaşması’na göre mümkün değildir.

Uyuşmazlığın Ortaklık Konseyi önüne gelmesinden sonra, Ortaklık Konseyi’nin başvuracağı yöntemler siyasi ve hukuki çözüm biçimde ikiye ayrılmaktadır.

1.2. Siyasi Çözüm Yöntemi

25. maddeye göre Ankara Anlaşması’nın uygulanmasından veya yorumlanmasından kaynaklanacak her türlü uyuşmazlığı inceleme ve karara bağlama yetkisi
öncelikli olarak siyasi nitelikte bir organ olan Ortaklık Konseyi’ne verilmiştir.8
Bir tarafta Türk Hükümeti, diğer tarafta AB üyesi devletler, Konsey ve Komisyondan oluşan AB tarafının oluşturduğu Ortaklık Konseyi’nde kararlar oybirliği ile
alındığından, Ortaklık Konseyinde uyuşmazlıkların çözümlenebilmesi için ortak
bir mutabakata varılması ve bu mutabakat çerçevesinde bir karar tesis edilmesi
gerekmektedir.
Bu şekilde, Ortaklık Konseyinde bir uyuşmazlığın çözümüne veya çözüm için
uyuşmazlığın yargı organına götürülmesine ilişkin kararların oybirliği ile alınma
8

Ortaklık Konseyinin hukuki niteliği, oluşumu ve yetkileri için bkz. CAN Hacı, “Türkiye
- Avrupa Topluluğu Ortaklık İlişkisinin Hukuki Çerçevesi”, Ankara Avrupa Çalışmaları
Dergisi, Cilt:3, No:1 (Güz: 2003), s. 38 vd.
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zorunluluğu, bu düzenlemenin etkin bir biçimde uygulanabilirliğini sınırlamakta
ve bu şekilde uyuşmazlıkların hakkaniyete uygun ve adaleti sağlayacak hukuksal
unsurları içerecek biçimde çözümlenmesine yönelik tereddütler doğurmaktadır.9

Zira, uygulamada Ortaklık Konseyi’nin toplanmaması veya hareketsiz kalarak
alması gereken kararları almaması gibi durumlara oldukça sık rastlanmaktadır.
Bu durum Ortaklık Konseyi’nin uyuşmazlık çözüm organı etkinliğini büyük ölçüde azaltmaktadır.10

Öte yandan, yaptığı eylemi ile bir uyuşmazlığın ortaya çıkmasına doğrudan
neden olan üye devletin aynı zamanda çözüm organı olarak yetkilendirilmiş Ortaklık Konseyi’nin taraflarından birisi olarak karar sürecine katılması, hukukun
“kimse kendi davasının hakimi olmaz (nemo debet esse iudex in propria causa)”
genel ilkesiyle de bağdaşmamaktadır.11

Yine bu düzenlemeye ilişkin bir diğer sakınca da, siyasi uyuşmazlıklar ile Ortaklık mevzuatının uygulanması veya yorumlanmasında ortaya çıkabilecek hukuksal uyuşmazlıklar arasında bir ayrım yapılmamış olmasıdır.12 Bu kapsamda,
hukuksal bir uyuşmazlığın çözümü veya uyuşmazlığın çözümüne ilişkin yargı ve
hakemlik yetkisinin tanımasında karar mercii olarak siyasi bir organ olan Ortaklık Konseyi’nin yetkilendirilmesi, bu düzenlemenin uygulanabilirliğini tarafların
siyasi iradesine bağlamıştır.

1.3. Yargısal Çözüm Yolları

Uyuşmazlığın Ortaklık Konseyi’nde çözülememesi halinde, Ortaklık Konseyi,
uyuşmazlığı bir yargı merciine veya uluslararası tahkime götürülmesine karar
verebilecektir. Ortaklık Konseyi’nde bu kararın alınabilmesi için yine oybirliğine ihtiyaç duyulacağından, uyuşmazlığın çözümlenmesine yönelik tarafların uzlaşması zorunlu olmaktadır.13 Bu nedenle, Ankara Anlaşmasına göre tarafların
uyuşmazlıkları hukuki yollarla çözebilmesi için tarafların Ortaklık Konseyi’nde
her durumda siyasi olarak uzlaşması gerekmektedir. Bu haliyle öngörülen sistem
çözüm üretmek konusunda yetersiz kalmaktadır.14
Ankara Anlaşması’nın yine 25. maddesinde öngörülen yargısal çözüm yolları

9 ARAT, s. 600; CAN/ÖZEN, s.124.
10 Bu konuya örnek olarak Katma Protokol’ün 36. Maddesi uyarınca 1 Ocak 1986
tarihinden itibaren Türkiye ile AB ülkeleri arasında işgücünün serbest dolaşımının
gerçekleşmesi gerekirken bazı üye devletlerin ekonomik ve siyasi nedenlerle olumsuz
yaklaşmaları sonucunda Ortaklık Konseyinde karar alınamamıştır.
11 GENÇ, s.14
12 Taraflar arasında hangi tür uyuşmazlıkların Ortaklık Konseyine sunulacağı konusunda
kapsamlı bir sınıflandırma bulunmamaktadır. Bu konuda bkz. DPT, Türkiye ve Avrupa
Entegrasyonu Alt Komisyonu Raporu, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı,YAYIN NO: DPT: 2377, Kitap 3, Ocak 1995. [http://www.sbb.gov.tr/Lists/
zel%20htisas%20Komisyonu%20Raporlar/Attachments/184/oik441.pdf], (Erişim
tarihi 10.08.2018).
13 Ortaklık Konseyinde karar alma mekanizması, Avrupa Birliği’nin karar alma
mekanizması gibi temel olarak uzlaşma (consensus) ilkesine dayanmaktadır.
14 Bkz. REÇBER,” Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık …”, s. 57.
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başvurma kararı da Ortaklık Konseyi kararına bağlanmıştır.15 25. maddenin ikinci fıkrası uyarınca Ortaklık Konseyi, kendisine sunulan uyuşmazlığı;
•
•
•

Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD),
Var olan başka bir uluslararası yargı organına
Tahkim Kuruluna götürebilecektir.

1.3.1. Uyuşmazlığın Avrupa Birliği Adalet Divanı’na Sunulması
25. maddenin ikinci fıkrasında Ortaklık Konseyi’nin, kendisine sunulan uyuşmazlığı siyasi yoldan kendisi çözmek yerine ABAD’a götürebileceği yer almaktadır. Bu
çözümün hukuki temeli, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (ABİHA)
272. maddesinde (AT Ant. md. 238) yer alan , “ABAD, Birlik tarafından veya Birlik adına yapılan bir kamu hukuku veya özel hukuk sözleşmesinde yer alan bir tahkim şartı
uyarınca karar verme yetkisine sahiptir.” ifadesi oluşturmaktadır.16 Ancak bu konuda
Divan’ın sahip olduğu yetki zorunlu değildir. Taraflar, Ortaklık Konseyi’nin kararı olmadan tek başlarına bir hukuki uyuşmazlığı ABAD’ın önüne götürme yetkisine sahip
değildir. Dolayısıyla her iki tarafında bu kararı veto etme yetkisi mevcuttur. Ankara
Anlaşması’nın yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar bu yola hiç başvurulmamıştır.

1.3.2. Uyuşmazlığın Var olan Başka Bir Uluslararası Yargı Organına
Götürülmesi

Ankara Anlaşması’nın öngördüğü hukuki çözüm yöntemlerinden bir diğeri
de, uyuşmazlığın ABAD dışında var olan başka bir uluslararası yargı organına götürülmesidir. ABAD’ın sadece üye devletlerin hakimlerinden oluşması ve Türkiye’yi temsilen bir hakimin burada görev yapmaması nedeniyle farklı bir yargı organına başvurma imkanı, Ankara Anlaşmasında öngörülmüştür. Ortaklık Konseyi, uygun görmesi halinde uyuşmazlığı başka bir yargı organına götürebilecektir.

1.3.3. Uyuşmazlığın Tahkim Kuruluna Sunulma İmkanı

Ankara Anlaşması’nın öngördüğü hukuki çözüm yöntemlerinden sonuncusu
da, uyuşmazlığın “Tahkim Kuruluna” sunulmasıdır. 25. maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, Ortaklık Konseyi’nin geçiş dönemi ve son dönem içinde, tahkim
ve diğer yargı usulü yollarını düzenleyeceği” belirtilmiştir. Ortaklık Konseyi bu
hükümden doğan yükümlülüğünü, Ortaklık ilişkisinin son dönemi olan Gümrük
Birliğine geçişi düzenleyen 1/95 sayılı kararı ile düzenleyerek yerine getirmiştir.

Ankara Anlaşmasında yer alan bu hükümler, Türkiye-AB ortaklık rejiminde
uyuşmazlıkların hukuki yoldan çözümü için yeterince etkili bir mekanizma getirmemiştir. Özellikle hukuki çözüm yollarına başvuru için Ortaklık Konseyi’nin

15

Rençber, Ankara Anlaşmasının 25. maddesinde yer alan bu düzenlemeleri, Birleşmiş
Milletler Kurucu Antlaşması’nın 33.maddesinin ilk paragrafındaki uyuşmazlık çözüm
mekanizmasına benzetmektedir.
16 Divanın yargı yetkisinin nitelikleri için bkz. ARAT Tuğrul, Avrupa Toplulukları Adalet
Divanı, A.Ü.S.B.F. ve Basın-Yayın Yüksekokul Basımevi, Ankara, 1988, s. 25 vd; BAYKAL
Sanem/GÖÇMEN İlke, Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara,
Kasım 2016, s. 218-222.
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kararına ihtiyaç duyulması, ortaklığın hukuki mekanizmasının etkisini büyük ölçüde azaltmaktadır.

2.1. 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’ndaki Özel Düzenlemeler
(md. 61 ve md. 39/4 )

Uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin genel düzenleme olan Ankara Anlaşması’nın 25/4. maddesinde, Anlaşmanın taraflarının Katma Protokol ile başlayan
geçiş dönemi ve Gümrük Birliği’yle başlayan son dönemde uyuşmazlıkların çözümü için başvurabilecekleri tahkim ve diğer yargı usulü yollarının, Ankara Anlaşması’nın 8. maddesi uyarınca Ortaklık Konsey tarafından düzenlenmesi gerektiği
belirlenmiştir. Ortaklık Konseyi, bu işlemi ancak, ortaklık ilişkisinin son dönemini başlatan 6 Mart 1995 tarih ve 1/95 sayılı Gümrük Birliği’ne ilişkin OKK’nın 61.
ve 62. maddelerinde düzenlenmiştir.
61. madde uyarınca, Ankara Anlaşması’nın 25/4. madde hükmü saklı kalmak
kaydıyla, belirli bazı konularda çıkacak uyuşmazlıkların, uyuşmazlığa neden olan
işlemin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Ortaklık Konseyi tarafından çözülememesi halinde, taraflardan biri tarafından, 62. madde de belirlenen usullere
göre tahkim yoluna başvurabilme imkanı tanınmıştır. Tahkim sonucunda verilen
kararlar taraflar için bağlayıcıdır.17
62. madde de öngörülen şartlar uyarınca tahkim yöntemine sunulabilecek
uyuşmazlık konuları şunlardır:
1.

2.

3.

Ortaklık Konseyi’nin 1/95 sayılı kararının 58. maddesini 2. fıkrası uyarınca Gümrük Birliği’nin işleyişi doğrudan ilgilendiren bir konuda, AB ve
Türk ulusal mevzuatı veya bu mevzuatın uygulanmasında belirlenecek
farklılıkların, ticaret sapması oluşturması, malların serbest dolaşımı engellemesi veya engelleme tehdidi oluşturması ve bundan etkilenen tarafın acil önlem alabilmesine ilişkin ortaya çıkabilecek ihtilaflar;

Aynı kararın 63. maddesi uyarınca, Katma Protokol’ün 60. maddesinde
öngörülen Topluluğun veya akit tarafların, ortaklık mevzuatını uygulamalarında sektörel veya bölgesel bazda ortaya çıkabilecek ciddi ekonomik bozukluklara veya dış mali istikrarı tehlikeye düşürebilecek durumlara karşı, Türkiye’nin veya Birliğin alabileceği veya böyle bir durumda
Birliğin taraf veya taraflara tanıyacağı yetki kullanma yetkisine istinaden
alınabilecek korunma önlemleri konusundaki uyuşmazlıklar;
Ayrıca 64. madde, 58. maddesini 2. fıkrası veya 63. madde uyarınca taraflardan birisi tarafından alınan koruyucu tedbirler veya korunma tedbirlerinin, 1/95 sayılı Kararının öngördüğü haklar ve yükümlülükler arasında
bir dengesizlik yaratması halinde, diğer tarafa dengeleyici tedbirler alma
imkanı tanımaktadır. Bu konulara ilişkin uyuşmazlıklarda yine tahkime
götürülebilecektir.

17 Böylelikle, Topluluk veya Türkiye’nin istemi üzerine, diğeri karşı çıksa da işleyebilecek
bir zorunlu yargı usulü getirilmiş olmaktadır. Bu görüş için bkz. TOLUNER Sevin, “6 Mart
1995 Tarihli Ortaklık Konseyi Kararı: Milletlerarası Hukuk Açısından Bir Değerlendirme”,
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 55, Sayı 1-2, 1996, s. 3-26.
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2.2. 39/4. Madde Kapsamında Tahkim Kuruluna Başvurma
1/95 sayılı OKK’nın 61. maddesinin yanı sıra 39. maddenin dördüncü fıkrasında Tahkim Kurula başvuruyla ilgili bir başka özel düzenleme yer almaktadır.

Türkiye, 1/95 sayılı OKK 39. md. 2 fıkrasının (c), (e) ve (f) bentleri uyarınca,
ABİHA 101. ve 102. (eski AT Ant. 81. ve 82. maddeleri) maddelerinde yer alan
düzenlemelere uygun olarak ulusal rekabet kanunu çıkartacak ve Gümrük Birliği’nin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde AB’de yürürlükte bulunan
tüm blok muafiyet tüzüklerinde ve AB içtihat hukukunda yer alan ilkelerin uygulanmasını sağlayacaktır. Ayrıca Türkiye tarafından, Gümrük Birliği kararının
yürürlüğe girmesinden önce tekstil ve hazır giyim sektörüne verilen tüm devlet
yardımları, ABİHA 107. ve 108. (AT Ant. md.87 ve 88) maddelerine göre belirlenen ilgili Birlik çerçeve ve yönlendirme kararlarına uygun hale getirilecektir.
Daha sonra bu sektörlerde yapılacak tüm yardım programları AB ilke ve kararlarına uygun olacaktır ve uygulama öncesinde Birliğe bildirilecektir.

39. maddenin 4. fıkrası uyarınca bu belirtilen konularda verilen bilgilerle ilgili
olarak, Birlik, Türkiye tarafından verilen ve bir üye devlet tarafından verilmesi
halinde AB mevzuatına aykırı kabul edilecek olan bir yardıma karşı itirazda bulunma hakkına sahip olacaktır. Eğer Türkiye, Birliğin görüşüne katılmaz ve konunun otuz gün içinde çözülememesi halinde, Birlik ve Türkiye’nin her birinin
konuyu tahkime götürme hakkı ortaya çıkmaktadır.

2.3. 39/5. Madde Kapsamında ABAD’a Başvurma

1/95 sayılı OKK’nın 39. Maddesinin 5inci fıkrasında, “Türkiye’nin bir üye ülke
tarafından AB mevzuatına aykırı olduğunu öne sürdüğü bir yardım hakkında itirazda bulunma ve Ortaklık Konseyi’ni toplantıya çağırma hakkı bulunmaktadır.
Bu sorunun üç ay içinde ortaklık Konseyi tarafından çözülememesi halinde Ortaklık Konseyi konuyu ABAD’a götürebilecektir.” ibaresi yer almaktadır.

Söz konusu fıkra, 4. fıkranın devamı niteliğindedir. Bu fıkrada Türkiye’ye
AB’ye karşı AB mevzuatına aykırı yardımlar konusunda itiraz etme hakkı tanınmıştır. Bu maddenin 39/4. maddeden farkı, tarafların uyuşmazlığı Takim Kuruluna değil, öncelikli olarak Ortaklık Konseyi’ne getirmeleri ve burada üç ay içinde
çözüm bulunmaması halinde, Ortaklık Konseyinde alınacak bir kararla uyuşmazlığın ABAD’a sunulması şeklindedir. Burada dikkat çeken husus, uyuşmazlığı
ABAD’a götürme yetkisinin doğrudan taraflara değil, Ortaklık Konseyine verilmiş
olmasıdır. Ortaklık Konseyinde kararların oy birliği ile alındığı ve bu yola başvurma için siyasi uzlaşmanın gerektiği düşünüldüğünde bu madde uyarınca ABAD’a
başvuru şansının düşük olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

2.4. Tahkime Götürme Usulü (md. 62)

1/95 sayılı OKK’nin 62. maddesi zorunlu tahkim kuralının işletilmesinde üç
üyeli bir Tahkim Kurulu öngörmüştür. Bir uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığın taraflarından her biri otuz gün içinde birer hakem atayacaklardır. Taraflar tarafından belirlenen bu iki hakem, anlaşarak, iki taraftan birinin vatandaşı olmayan bir
üçüncü kişiyi hakem olarak belirleyecektir. Eğer taraflar iki ay içinde atanacak
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hakem konusunda anlaşamazlarsa, üçüncü hakem, Ortaklık Konseyi tarafından
hazırlanan yedi kişilik bir listeden yine iki hakem tarafından seçilecektir. Ortaklık
Konseyi söz konusu aday hakem listesini kendi iç tüzüğünden öngörülen yönteme göre hazırlayacaktır. Öte yandan, Ortaklık Konseyinde kararların oybirliği ile
alınması nedeniyle, söz konusu yedi kişilik hakem listesinin oluşturulmasında da
uzlaşma sağlanmaması halinde güçlükler çıkacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
Belirlenen Tahkim Kurulu Brüksel’de çalışacak ve taraflar tarafından aksi kararlaştırılmadığı takdirde kendi iç tüzüğünü belirleyecek ve kararlarını oy çokluğu ile alacaktır.

Görüldüğü üzere, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararında öngörülen uyuşmazlık çözüm yöntemleri, taraflara ortaklık mevzuatının uygulanması veya yorumlanması konusunda çıkabilecek hukuksal unsurları olan bütün uyuşmazlıkları
tek taraflı olarak zorunlu hakeme taşıma imkânı veren bir tahkim usulü değildir.
Bu düzenleme ile getirilen tahkim yöntemi konu itibariyle sınırlandırılmıştır.

3. Ortaklık Hukukunda Uyuşmazlıkların Çözümüne İlişkin
Sıkıntılı Alanlar ve Öneriler

-Türkiye- AB Ortaklık ilişkisi, genel karakteristik yapısal özellikleri, içerdiği
önemli soyut düzenlemeleri, belirsizlikler ve yarattığı hak ve yükümlülüklerin
birbiriyle çelişebilecek kapsamı nedeniyle, uygulamada taraflar arasında sorunlar yaratacak öğeleri içermektedir.

-Özellikle Türk vatandaşlarının serbest dolaşımı, AB’nin mali yükümlülükleri, rekabet ve devlet yardımları alanları, teknik engeller ve mevzuat uyumu gibi
alanlarda, bu mevzuatın asli ve doğrudan sujesi olan Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Gümrük Birliği uygulamaları sonucunda ortaya çıkan edinim ve yükümlülük
itibariyle dolaylı da olsa süjelik kazanan Türk vatandaşı gerçek ve/veya tüzel hukuk kişilerinin çıkarlarının korunması açısından son derece önemli bazı teknik
hukuksal boşluk, belirsizlik ve olumsuzluklar bulunmaktadır.
-Ankara Anlaşması’nın 25. Maddesinin 3üncü fıkrası uyarınca karar alma sürecinde Ortaklık Konseyi kararlarının oy birliği ile alınması usulünün devam ettirilmesi, AB tarafını oluşturan her üye devlete zımni olarak veto yetkisi tanınması anlamına
gelmesi nedeniyle, Ortaklık Konseyinin eylem ve işlemlerin, işgücünün serbest dolaşımı alanında olduğu gibi, siyasi gerekçelerle bloke edilmesini olası kılmaktadır.

- Zira uygulamada Ortaklık Konseyi’nin toplanmaması, hareketsiz kalarak alması gereken kararları almaması, oldukça sık rastlanmaktadır. Öte yandan, Ortaklık Konseyi’nin hareketsizliği veya bir tasarrufu ile doğrudan neden olduğu
bir uyuşmazlıkta aynı zamanda bir çözüm organı olarak yetkilendirilmiş olması,
bu düzenlemenin hukukun “bir kişi bir davada hem taraf, hem yargıç olamaz”
ilkesiyle de bağdaşmamaktadır.
- Yine bu düzenlemeye ilişkin bir diğer sakınca da, siyasi uyuşmazlıklar ile
Ortaklık mevzuatının uygulanması veya yorumlanmasında ortaya çıkabilecek
hukuksal uyuşmazlıklar arasında bir ayrım yapılmamış olmasıdır. Bu kapsamda,
hukuksal bir uyuşmazlığın çözümü veya uyuşmazlığın çözümüne ilişkin yargı ve
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hakemlik yetkisinin tanımasında karar mercii olarak siyasi bir organ olan Ortaklık Konseyi’nin yetkilendirilmesi, bu düzenlemenin uygulanabilirliğini tarafların
siyasi iradesine bağlamaktadır.
Öte yandan, 1/95 sayılı OKK’nın uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin düzenlemeleri, kendi içerisinde sorun yaratabilecek bazı uyuşmazlık unsurları taşımaktadır.

- OKK’nın 54/1 maddesi uyarınca Türk tarafı, Gümrük Birliğinin işleyişiyle
doğrudan ilgili alanlardaki Türk mevzuatını mümkün olduğu ölçüde Birlik mevzuatına uyumlu hale getirme yükümlülüğünü üstlenmiştir. Bu kapsamda, Türkiye’nin Birliğin ortak ticaret politikasına uyum sağlanması yükümlülüğü bulunmaktadır. Yine ayrıca Gümrük Birliğinin işleyişi ile doğrudan ilgili olduğu ölçüde,
Birliğin üçüncü ülkelerle imzaladığı ve sanayi ürünleri itibariyle ticari boyutu
olan anlaşmalar, sanayi ürünleri ticaretindeki teknik engellerin kaldırılması, Birliğin rekabet düzenlemeleri, fikri ve sınai mülkiyetin korunması düzenlemeleri
ve gümrük mevzuatı konuları Türkiye’nin uyum sağlaması gereken diğer alanlar
olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan, gerekli olması halinde Ortaklık Konseyi’ne bu alanların sayısı ve kapsamını arttırma yetkisi de verilmiştir.
Ayrıca, Gümrük Birliği’nin işleyişini doğrudan ilgilendiren ve bu nedenle de
Türkiye-AB Ortaklık mevzuatında da sonuçlar yaratabilecek alanlarda, Avrupa Komisyonu’nun yeni mevzuat hazırlaması halinde, Komisyon’un Avrupa Birliği karar
alma süreci çerçevesinde, Birliğin ilgili organlarının veya uzmanlarının görüşlerine
başvurmasına karşılık, 1/95 sayılı OKK’nın 55/1. maddesiyle, Türk tarafının görüşlerine sadece gayrı resmi ve salt teknik-danışsal nitelikte başvurulmasının benimsenmiş olması, bir diğer sorunlu alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

- Yine sorunlu alanlar içerisinde sayabileceğimiz bir diğer konu, uyuşmazlık
çözüm mekanizması olarak öngörülen tahkim yolunun düzenlenme biçimiyle ilgilidir. Tahkim Kuruluna sunulabilecek uyuşmazlık konuları, 1/95 sayılı OKK’nın
61. maddesinde korunma, koruma ve dengeleyici önlemler olarak sayılmıştır.
Bu alanlardan doğan bir uyuşmazlığın Ortaklık Konseyi’nde çözümlenmemesi
halinde,“iki taraftan her biri” uyuşmazlığı Tahkim Kuruluna götürebilecektir. Bu
düzenleme incelendiğinde, lafzi itibariyle iki taraflı bir uyuşmazlığın esas alındığı anlaşılmaktadır. Ancak, özellikle Katma Protokol’ün koruma tedbirlerini düzenleyen 60. maddesi, 1/95 sayılı OKK’nın 61. maddesine atfen incelendiğinde,
korunma, koruma veya dengeleme önlemler ile ilgili uyuşmazlıkların çok taraflı
olma olasılığı son derece yüksektir. Bu nedenle, mevcut düzenlemenin ve uyuşmazlığın götürüleceği Tahkim Kurulu’nun yapısı ve üyelerinin seçim yönteminin,
adaleti sağlayıcı ve çok taraflı uyuşmazlıklarda da uygulanabilecek daha işlevsel
bir biçimde değiştirilmesi gerekmektedir.
- 62. madde Tahkim Heyetinin üyelerinin seçimini düzenlemektedir. Buna
göre taraflar tarafından birer hakem tayin edilmekte ve bu iki hakem aralarında anlaşarak üçüncü hakemi belirlemektedir. Ancak üçüncü hakemin atanmasına
ilişkin yetkilendirme de belirsizlikler bulunmaktadır. Özellikle, taraflar tarafından
atanan iki hakemin üçüncü hakemi belirleyememesi halinde, Ortaklık Konseyi tarafından belirlenecek yedi kişilik liste içinden seçilmesinin öngörülmesi, Ortaklık
Konseyinde kararların oybirliği gerektirmesi nedeniyle sıkıntı doğurmaktadır.
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- Tahkim yönteminin uygulanmasında Ortaklık Konseyi’ne tanınan liste yapma yetkisi ve bu yetkinin kullanılması konusundaki benimsenen yöntem siyasi
etkilere açıktır. Ortaklık ilişkisinden doğan yükümlülükleri ihlal eden bir ülkenin,
bu uyuşmazlığın Tahkim Kuruluna gitmesine engelleme imkanı bulunmaktadır.
Özellikle üçüncü hakemin belirlenmesi amacıyla liste oluşturulması konusundaki Ortaklık Konseyi kararının veto edilmesi halinde, Tahkim Kurulunun oluşturulmasının engellenmesi tehlikesi bulunmaktadır. Bu sıkıntının ortadan kaldırılması amacıyla, “sürekli bir tahkim heyetinin oluşturulması” veya “ABAD’ın
zorunlu yargı yetkisinin tanınması” seçenekleri düşünülebilir.

- 39/5. madde uyarınca, Türkiye’ye yapılacak bir yardım hakkında üye devletlerden birinin AB mevzuatına aykırılık iddiasına karşı, Türkiye’nin itiraz ve
gerekli halde Ortaklık Konseyi’ni toplantıya çağırma hakkı bulunmaktadır. Bu
sorunun üç ay içinde Ortaklık Konseyi tarafından çözülememesi halinde Ortaklık Konseyi’nin bu konuyu ABAD’a götürebilme seçeneği sunulmuştur. Maddenin
lafzında yer alan “götürebilecektir” ifadesi, Ortaklık Konseyi’ne bu konuda takdir
yetkisi tanınması anlamına gelmektedir. Ancak yine madde de yer alan ve bu Ortaklık Konseyi’nin bu hükme isnat eden bir eylem veya işlemine ilişkin üç aylık
bir süre şartının öngörülmüş olması ve Ortaklık Konseyi’nin belirlenen bu süre
içinde hareketsiz kalması veya bir karar tesis etmemesi halinde ortaya çıkan bu
sorumluluk ihlaline karşı herhangi bir hukuk yaptırım mekanizmasının öngörülmemiş olması ciddi bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır.
-Ayrıca, 39/5. madde uyarınca, itirazı ile uyuşmazlığa neden olan üye devletin, aynı zamanda Ortaklık Konseyi’nin taraflarından birisi olarak konuya ilişkin
olarak Ortaklık Konseyi’ni yönlendirme imkânı tanınmaktadır. Bu durum hükmün etkin olarak uygulanabilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu soruna
ilişkin olarak uyuşmazlığa neden olan Ortaklık Konseyi üyesinin, bu konuda alınacak karara ilişkin oylamalarda oyunun dikkate alınmaması veya oylamaya katılmamasının sağlanması bir çözüm yöntemi olarak benimsenebilir.

Sonuç

Mevcut durumda Türkiye ve AB arasındaki anlaşmazlıkların halli için ilk ve
zorunlu merci olan Ortaklık Konseyi’nden daha etkin bir mekanizma kurulması
gerekli olmaktadır. Ortaklık Konseyi’nde her iki taraf da alınabilecek bir kararı
bloke edebildiği için yıllar içinde bu mekanizma işlevsiz kalmıştır. Sonuç olarak,
Türkiye-AB ortaklık ilişkisinde uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin benimsenen
yöntemler, Türkiye-AB ortaklık ilişkisinde uyuşmazlıkların hukuki yönden çözümü için çok yeterli ve etkili olmayan bir mekanizmaya varlık kazandırmaktadır.
Özellikle hukuki yola gidebilmenin Ortaklık Konseyi’nin kararına bağlı tutulmuş
olması, ortaklığın hukuki mekanizmasının etkisini azaltmaktadır. Gümrük Birliğinin kapsamının genişletilerek güncellenmesi görüşmelerinde18 bu hususların
göz önünde bulundurulması, Ortaklık Konseyi’nin karar alamaması durumunda
18 Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda bkz. EU Commission, Evaluation
of the EU-TURKEY Customs Union, Report No. 85830-TR, [https://ec.europa.eu/
neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/financial_assistance/phare/
evaluation/2014/20140403-evaluation-of-the-eu-turkey-customs-union.pdf ]
(erişim tarihi 05.07.2018).
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meselenin zorunlu biçimde yargıya, hakemliğe veya tahkime intikal ettirilmesi
için yeni düzenlemelerin yapılması, bu da sorunların hızlı ve kesin çözümü açısından önemlidir.19
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İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN
YAŞAM BOYU ÖĞRENME YETERLİKLERİ VE
FİNANSAL MUHASEBE DERSİ AKADEMİK
BAŞARILARIYLA İLİŞKİSİ1
Nuray DEMİREL ARICI

1. GİRİŞ
Küreselleşme, bilgi ekonomisi, hızlı teknolojik değişmeler ve yeni teknolojiler,
insanları modern hayata entegre olabilmeleri için hem iş hayatlarında hem de
özel hayatlarında kabiliyetlerini ve yeterliklerini geliştirmeye zorlamaktadır. Böyle
bir ortamda sahip olunması gereken en temel kabiliyet, öğrenmeyi öğrenme kabiliyeti ile ihtiyaç duyulan yeni beceri ve eğitimlere uyum sağlayabilmektir (Laal ve
Laal, 2012: 1539). Bu nedenle yaşam boyu öğrenme, bireylerin hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.
Yaşam boyu öğrenme (YBÖ), bireyin yaşam boyunca bilgi, beceri ve yeterliklerini bireysel, sosyal ya da mesleki olarak geliştirmesi amacıyla katıldığı tüm etkinlikler olarak tanımlanmaktır. Avrupa Komisyonu, yaşam boyu öğrenmede “ana dilde
iletişim, yabancı dilde iletişim, fen ve teknolojide matematiksel temelli yeterlik, dijital yeterlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlık yeterlikleri, inisiyatif alma
ve girişimcilik yeterliği, kültürel farkındalık ve ifade yeterliği” olmak üzere sekiz
ana yeterlik belirlemiştir.
Öte yandan İşletme Fakültesi öğrencilerinin temel eğitim alanlarından biri
olan muhasebe, genellikle öğrencilerin çekindikleri ve önyargıyla yaklaştıkları bir
ders olmakla birlikte, gelecekteki kariyerlerinde başarılı olabilmelerini sağlayacak
anahtar kazanımlar sunan bir alandır.
Bu çalışmanın amacı, işletme fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin
yaşam boyu geliştirdikleri öğrenme yeterliklerinin düzeyinin belirlenerek, bu yeterliklerin finansal muhasebe dersindeki akademik başarılarına etkilerinin araştırılmasıdır. Çalışmada ayrıca öğrencilerin YBÖ yeterlikleri; demografik özellikleri
ile geleceğe yönelik öğrenim ve kariyer beklentileri açısından incelenecektir.
Literatürde öğrencilerin ve özellikle öğretmen adaylarının ya da öğretmenlerin
yaşam boyu öğrenme yeterliklerini ölçen çok sayıda araştırma mevcuttur. Ancak öğrencilerin yaşam boyu geliştirdikleri yeterlikleri ile herhangi bir dersteki akademik
başarıları arasındaki ilişkileri inceleyen çok kısıtlı sayıda çalışma bulunmaktadır.
Çalışmada ilk olarak YBÖ konusunda kavramsal bir çerçeve oluşturulmuş ve
ampirik literatürden örnekler özetlenmiştir. Uygulama bölümünde ise, işletme
fakültesi öğrencileriyle yapılan ankete ilişkin frekans ve yüzde bilgileri sunularak, araştırmanın amacına uygun istatistiki testler gerçekleştirilerek sonuçları
raporlanmıştır. Sonuç ve tartışma bölümüyle çalışma sona ermiştir.

1 Bu çalışma 27-28 Haziran 2018 tarihlerinde Bandırma’da gerçekleştirilen International
Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18)’da sözlü olarak
sunulan “İşletme Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerinin
Muhasebe Dersi Akademik Başarıları Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması: Manisa Celal
Bayar Üniversitesi Örneği” adlı özet bildirinin genişletilmiş ve gözden geçirilmiş halidir.
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2. YAŞAM BOYU ÖĞRENME KAVRAMI VE TARİHSEL SÜREÇ

Küreselleşen ve hızla değişen dünyamızda, insanların çevresiyle etkileşiminde ve
değişen koşullara ayak uydurmasında “öğrenme” önemli bir rol oynamaktadır. Genel
olarak öğrenme, bireyin çevresiyle etkileşimi sonucunda oluşan bilişsel, duyuşsal ve
davranışsal değişikliklerdir (Aksoy, 2013). Üç çeşit öğrenme söz konusudur: formal
öğrenme, formal olmayan öğrenme ve informal öğrenme. Formal öğrenme; organize
ve yapısal bir içeriğe sahip olup, bir diploma ya da sertifikayla sonuçlanan ve öğrenicinin öğrenme niyetinin bulunduğu öğrenme çeşididir. Formal olmayan öğrenme;
açıkça öğrenme amacıyla planlanmayan ancak önemli bir öğrenme faktörü içeren,
öğrenicinin öğrenme niyetinin bulunduğu öğrenme çeşididir. İnformal öğrenme ise,
öğrenme niyetinin olmadığı, iş, aile ve boş zamanla ilgili günlük aktivitelerden kaynaklanan ve bir diploma ya da sertifika ile sonuçlanmayan öğrenme niyetinin olmadığı tesadüfi öğrenmedir (Colardyn ve Bjornavold, 2004: 71).
Çek asıllı bir öğretmen olan Commenius’un görüşlerini temel alan “Yaşam Boyu
Öğrenme (YBÖ)” kavramı, 1970’li yıllarda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) politikası olarak eğitim literatürüne girmiştir (Wain, 2000).
1980’li yıllarda Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 1990’lı yıllarda
ise Avrupa Birliği (AB)’nde dikkate alınmaya başlanmıştır. Avrupa Komisyonu tarafından 1996 yılı, AB’nde yaşam boyu öğrenme yılı olarak ilan edilmiştir (Biesta,
2006: 170). Ayrıca YBÖ felsefesiyle uyumlu genel eğitim (Socrates), mesleki eğitim
(Leonardo da Vinci), yetişkin eğitimi (Grundving) ve gençlik eğitimi (Youth) şeklinde eğitim-öğretimi geliştirme programları başlatılmıştır. 2007 yılında Yaşam Boyu
Öğrenme Programı başlatılmış, ülkemiz bu programa tam üye olarak katılmıştır. Ülkemizde ilk Yaşam Boyu Öğrenme Strateji Belgesi 2009’da yayımlanmıştır (Güzel,
2017: 3201).

Yaşam boyu öğrenme, kompozit bir kavramdır. Yaşam boyu öğrenme geçmişte
kişisel gelişim ve demokratik hayatın bir parçası olarak görülürken, bugün beşeri
sermayenin oluşturulması ve ekonomik gelişmeyi sağlamak için bir yatırım olarak
görülmektedir (Biesta, 2006: 169). Aspin ve Chapman (2001)’a göre yaşam boyu öğrenmenin üç fonksiyonu söz konusudur. Yaşam boyu öğrenme üçgeni de denilen bu
fonksiyonlar; (1) ekonomik gelişme ve ilerleme, (2) kişisel gelişim ve kendini gerçekleştirme ve (3) topluma katılım, demokratik anlayış ve faaliyetlerdir.
Şekil 1. Yaşam Boyu Öğrenme Üçgeni

Kaynak: Aspin ve Chapman (2001)’den uyarlanmıştır.
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Bireyin yeterliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliğini arttırması ve finansal durumunu iyileştirmesi, yaşam boyu öğrenmenin ekonomik fonksiyonunu
oluşturmaktadır. Bireyin yeteneklerini ve potansiyelini geliştirmesinin ötesinde;
karşılaştığı ve tecrübe ettikleriyle hayatın anlamını bulması, hayatını daha yaşanabilir hale getirmesi, kişisel gelişim ve kendini gerçekleştirme fonksiyonudur.
Bireyin diğer bireyleri güçlendirmek ya da özgür bırakmak suretiyle demokrasi
ve sosyal adaletin sağlanması, bireylerin diğer bireylerle birlikte daha demokratik bir ortamda yaşayabilmeleri ise, kavramın demokratik fonksiyonunu oluşturmaktadır (Aspin ve Chapman, 2001: 39-40; Biesta, 2006: 173).

3. YAŞAM BOYU ÖĞRENME YETERLİKLERİ

Öğrencilerin yaşam boyu öğrenenler olabilmeleri için bir takım özelliklere
sahip olmaları gerekir. Bunlar öz-yönetim becerileri, veriyi ve bilgiyi nasıl arayacağını bilme ile ezberleme, not alma, özetleme, ana fikri belirleme ve bilgiyi sınıflandırma gibi bir dizi bilişsel öğrenme stratejileridir. Ayrıca yabancı literatürde
“thinking about thinking” şeklinde ifade edilen “üstbiliş (metacognition)”i de
içerir. Üstbiliş, bireyin kendi bilişsel performansını anlamasına ve kontrol etmesine yardımcı olan düzenleyici bir sistemdir. Okulda öğrenmede olduğu gibi okul
sonrasında öğrenmede de önemli rol oynayan üstbiliş, bireyin nasıl öğrendiğinin
farkında olması, öğrenme ihtiyaçlarını değerlendirmesi, bu ihtiyaçlarını karşılayacak stratejileri geliştirmesini ve bu stratejileri uygulamasını kapsamaktadır
(Jaewoo ve Woonsun, 2014: 3520).

Avrupa Komisyonu, YBÖ yeterliklerini 8 temel boyut olarak belirlemiştir.
Buna göre (Şahin vd., 2010: 547; Şahin ve Arcagök, 2014: 397);
1. Ana Dilde İletişim Yeterliği: Bireyin ana dilini kullanarak kavramları, duygu
ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, okuduğunu ve dinlediğini
anlayabilme yeterliği,
2. Yabancı Dilde İletişim Yeterliği: Bireyin yabancı bir dilde kavramları, duygu
ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, okuduğunu ve dinlediğini
anlayabilme yeterliği,
3. Fen ve Teknolojide Matematiksel Temelli Yeterlik: Bireyin günlük hayatta
karşılaştığı problemleri çözmede matematiksel düşünce geliştirebilmesi; formül,
model, tasarım ya da tabloları kullanabilme isteği ve yeterliği,
4. Dijital Yeterlik: Bireyin bilgisayarda bilgiyi kullanmak, depolamak ve değerlendirmek üzere İnternet yoluyla iletişim kurabilme, derslerinde ve boş zamanlarında bilişim iletişim teknolojilerini kullanma isteği ve yeterliği,
5. Öğrenmeyi Öğrenme Yeterliği: Bireyin kendi öğrenme sürecini zaman ve bilgi açısından yönetebilme, öğrenme sürecinin ve ihtiyaçlarının farkında olarak,
sürecin önündeki engelleri aşabilme yeterliği,
6. Sosyal ve Vatandaşlık Bilinci Yeterliği: Bireyin iş ve sosyal hayata etkin ve
pozitif katılma isteği, farklılıkları barındıran topluluklara katılma ve sorunları
çözme isteği ve yeterliği,
7. İnisiyatif Alma ve Girişimcilik Yeterliği: Fikirlerini harekete dönüştürme kabiliyeti; kişisel, mesleki ve ticari fırsatları bilme isteği; yaratıcılık, yenilik, risk
alma özellikleri ile hedeflerini gerçekleştirebilme yeterliği,
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8. Kültürel Farkındalık ve İfade Yeterliği: Duygu ve düşüncelerini müzik, resim,
edebiyat ve görsel sanatlar gibi çeşitli alanlarda ifade edebilme yeterliği.

4. AMPİRİK LİTERATÜR

YBÖ yeterlikleriyle ilgili ampirik çalışmalar genellikle bu yeterlikleri ölçmeye
yönelik ölçek oluşturmaya, var olan bir ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizine ve
YBÖ yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesine yönelik çalışmalardır. Ülkemizde bu alanda yapılan bazı çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.
Engin vd. (2017), Wielkiewicz ve Meuwissen (2014) tarafından geliştirilen
YBÖ ölçeğinin Türkiye’de geçerlik ve güvenirlik çalışmasını gerçekleştirmişlerdir.
Çalışma sonucunda, ölçeğin bir maddesi çıkarılarak Türkiye’de uygulanabileceği
saptanmıştır.
Dindar ve Bayrakçı (2015), Sakarya Üniversitesi’nde yapmış oldukları çalışmada öğrencilerin yükseköğretimde YBÖ eğilimlerini etkileyen faktörleri araştırmışlardır. Sonuç olarak; cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi ve gelir durumunun YBÖ toplam
puanını etkilemediği ancak öğrenim görülen programın matematik-fen bölümleri
lehine anlamlı bir farklılık gösterdiğini tespit etmişlerdir.
Kozikoğlu (2014), bir devlet üniversitesinde ve meslek yüksekokulunda öğrencilerin YBÖ düzeylerini ölçmüştür. Cinsiyetin ayırt edici bir faktör olmadığını,
fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencisi olmanın fakülte lehine farklılık yarattığını
tespit etmiştir. Ayrıca YBÖ yeterlik ortalaması en yüksek grubun Hukuk, en düşük
ise İngilizce-Türkçe çevirmenlik ve Turizm bölümlerinde okuyan öğrenciler olduğunu saptamıştır.
Şahin ve Arcagök (2014), Çanakkale il merkezinde görev yapmakta olan ilkokul
öğretmenleriyle yaptıkları çalışmada, yeterliklerin cinsiyete göre farklılık göstermediği, kıdem, branş ve öğrenim durumu değişkenlerine göre alt yeterlilik boyutlarında farklılık gösterdiğini izlemişlerdir.
Karakuş (2013), ülkemizin batısında yeni kurulmuş bir üniversitenin meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin YBÖ yeterliklerini, Şahin (2010) tarafından
geliştirilen ölçek aracılığıyla ölçmüştür. Araştırma sonucunda, öğrencilerin YBÖ yeterliklerini iyi seviyede bulmuş, bölümler arasında anlamlı farklılık saptayamamıştır.
Ancak sınıf seviyesi yükseldikçe YBÖ yeterliklerinin arttığını tespit etmiştir.
Gencel (2013), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf
öğrencilerinin (öğretmen adaylarının) YBÖ yeterliklerine yönelik algılarını Şahin,
Akbaşlı ve Yanpar Yelken (2010) tarafından geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenme İçin
Anahtar Yeterlikler Ölçeği” kullanarak incelemiştir. İnceleme sonucunda, öğrencilerin
algılarının, cinsiyet ve öğrenim görülen bölüm açısından farklılık gösterdiğini saptamıştır. Öğretmen adaylarının kendilerini en yeterli hissettikleri alanın ana dilde iletişim, en yetersiz hissettikleri alanın yabancı dilde iletişim olduğunu tespit etmiştir.
Coşkun ve Demirel (2012), Marmara ve Yeditepe üniversitelerinin farklı fakültelerinde öğrenim gören birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin YBÖ eğilimlerini
ölçmüşlerdir. Araştırma sonucunda öğrencilerin YBÖ eğilimlerinin düşük olduğu
ve bu eğilimlerin öğrenim gördükleri üniversite, sınıf düzeyi ve cinsiyet değişkenleri açısından anlamlı farklılık gösterdiğini tespit etmişlerdir.
Uzunboylu ve Hürsen (2011), ortaokul öğretmenlerine anket uygulayarak
“Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri Ölçeği” geliştirmişlerdir. Altı alt boyut ve 51
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maddeden oluşan ölçeğin, geçerlik ve güvenirlik testlerine göre kullanılabilir olduğunu kanıtlamışlardır.

Şahin, Akbaşlı ve Yanpar Yelken (2010), Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretmen adaylarıyla yaptıkları çalışmayla “Yaşam Boyu Öğrenme Anahtar Yeterlikler Ölçeği” geliştirmişlerdir. 23 maddeden oluşan ölçeğin kullanıldığı
araştırmada, temel yeterlikler düzeyinde cinsiyet açısından farklılık bulunamazken, bölümler arası farklılık tespit etmişlerdir. Öğretmen adaylarının kendilerini
en az yetkin hissettikleri alan yabancı dilde iletişim, en yetkin hissettikleri alan
ise ana dilde iletişim olmuştur.
Literatürde YBÖ yeterlikleriyle akademik başarı arasındaki ilişkileri inceleyen
az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Güzel (2017), Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinde Fizik 1 dersini alan mühendis adaylarıyla
yaptığı çalışmada cinsiyetin YBÖ genel düzeyinde kızlar lehine anlamlı farklılık
gösterdiğini, genel YBÖ eğilimlerinin ise bölüm açısından farklılık göstermediğini saptamıştır. Ayrıca öğrencilerin YBÖ eğilimleri arttıkça fizik ders başarılarının
arttığı da bulgular içerisinde yer almıştır. Cevher vd. (2016), yabancı dil olarak
Türkçe öğrenmekte olan öğrencilerin dil öğrenme sürecindeki başarı düzeyleri
ile YBÖ yeterlikleri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. YBÖ eğilimlerinden öğrenmeyi düzenlemede yeterlik eğilimi dışında diğer eğilimlerin genel başarı gelişimi
üzerinde etkili olmadığını belirlemişlerdir.

5. ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI

Çalışmanın amacı, işletme fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin
YBÖ yeterliklerinin düzeyinin belirlenerek, bu yeterliklerin finansal muhasebe
dersindeki akademik başarılarıyla ilişkisinin araştırılmasıdır. Çalışmada ayrıca
öğrencilerin YBÖ yeterliklerinde, demografik özellikleri ile geleceğe yönelik öğrenim ve kariyer beklentileri açısından farklılık olup olmadığı araştırılmıştır.

Çalışmanın kapsamını, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İşletme Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan ve 2017-2018 Güz yarıyılında Finansal Muhasebe I dersi alan Ekonomi-Finans ve İşletme (İngilizce) bölümü öğrencileri
oluşturmaktadır. Anket uygulanan öğrencilerin bölümleri açısından frekans dağılımı aşağıdaki gibidir.
Tablo 1. Anket Uygulanan Öğrencilerin Frekans ve Yüzde Dağılımları
Anket yapılan
Anket yapılan
Bölüm Adı
Öğrenci Sayısı
öğrenci sayısı
öğrenci yüzdesi
İşletme (İngilizce)
34
29
%85
Ekonomi-Finans (NÖ)
54
46
%85
Ekonomi-Finans (İÖ)
49
45
%92
TOPLAM
137
120
%88

Ankette İşletme Bölümü ve Ekonomi-Finans (NÖ) öğrencilerinin %85’ine
ve Ekonomi-Finans (İÖ) öğrencilerinin %92’sine ulaşılmıştır. Hedef kitlenin
%88’ine anket uygulanmıştır. Anket öncesi öğrenciler anket konusunda bilgilendirmiş, kendilerini samimi ve dürüst bir şekilde değerlendirmeleri istenmiştir.
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6. ARAŞTIRMANIN VERİLERİ VE YÖNTEM

Öğrencilerin YBÖ yeterliklerinin ölçülmesinde Şahin, Akbaşlı ve Yanpar Yelken (2010) tarafından hazırlanan “Yaşam Boyu Öğrenmede Anahtar Yeterlikler
Ölçeği” kullanılmıştır. Demografik bilgiler ve geleceğe yönelik öğrenim ve kariyer
beklentilerine ilişkin sorular araştırmacı tarafından eklenmiştir.

Yaşam Boyu Öğrenmede Anahtar Yeterlikler Ölçeği, 23 maddeden oluşan 5’li
likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,88; KMO testi değeri 0,86’dır. Araştırmacıların yaptıkları faktör analizi sonucunda ölçek sekiz
alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin alt boyutları, Avrupa Komisyonu tarafından
belirlenen yaşam boyu öğrenme yeterlikleriyle aynıdır. Ölçekten alınabilecek minimum, maksimum ve ortalama puanlar, alt boyutlar açısından Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Yaşam Boyu Öğrenmede Anahtar Yeterlikler Ölçeği’nden Alınabilecek Puanlar
YBÖ YETERLİKLERİ
Min
Max
Ort
1. Ana dilde iletişim yeterliği (4 madde)
4
20
12
2. Yabancı dilde iletişim yeterliği (4 madde)
4
20
12
3. Matematiksel yeterlik (3 madde)
3
15
9
4. Dijital yeterlik (2 madde)
2
10
6
5. Öğrenmeyi öğrenme yeterliği (2 madde)
2
10
6
6. Sosyal ve vatandaşlık bilinci yeterliği (3 madde)
3
15
9
7. İnisiyatif alma ve girişimcilik yeterliği (4 madde)
4
20
12
8. Kültürel farkındalık ve ifade yeterliği (1 madde)
1
5
3
Toplam YBÖ Yeterlik Puanı 23
115
69

Ölçekten alınabilecek minimum puan 23 (23x1), maksimum puan ise 115
(23x5)’tir. Ortalama ölçek puanı ise 69 (23x3)’dur.

Bu çalışmada, ölçek ve alt boyutlardan elde edilen puanların normal dağılıp
dağılmadığı Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri ile test edilmiştir. Normal dağılım durumunda t-testi (2 grup) ve ANOVA (2’den fazla grup), normal
dağılım şartının sağlanmadığı durumda ise Mann-Whitney U (2 grup) ve Kruskal
Wallis (2’den fazla grup) testleriyle gruplar arasında karşılaştırma yapılmıştır.
İkiden fazla grup ile çalışıldığında anlamlı farklılık bulunma durumunda, farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey testi kullanılmıştır. Çalışma, %95 güven ve %5 anlamlılık düzeyinde
gerçekleştirilmiştir.

7. ARAŞTIRMANIN BULGULARI

Çalışmada anketin güvenirliğini gösteren cronbach alpha katsayısı 0,845 bulunmuştur. Öğrencilere ilişkin demografik bilgilerin frekans ve yüzde dağılımları
Tablo 3’te verilmiştir.
BÖLÜM

Tablo 3. Öğrencilere İlişkin Demografik Özellikler

İşletme (NÖ-İng.)
Eko-Fin.(NÖ)
Eko-Fin.(İÖ)
TOPLAM
CİNSİYET

Frekans

Yüzde

29
46
45
120

24,2
38,3
37,5
100,0

BAŞARI DURUMU
(GANO)
1,00 ve altı
1,01-2,00 arası
2,01-2,50 arası
2,51-3,00 arası
3,01-3,50 arası

Frekans

Yüzde

4
27
53
24
8

3,3
22,5
44,2
20,0
6,7

Kız
Erkek

TOPLAM

MEZUN OLUNAN LİSE
Fen/Anadolu Lisesi
Düz/Temel/Özel Lise
Ticaret Lisesi
Diğer Meslek Lisesi ve
Çok Programlı Lise
TOPLAM
ANNE EĞİTİM DURUMU
İlköğretim
Lise
Yükseköğretim
TOPLAM
ANNE MESLEK
Emekli
Memur
İşçi
Çiftçi
Esnaf
Serbest meslek
Ev hanımı
Diğer
TOPLAM
AİLE İKAMETİ
Büyükşehir il merkezi/
merkez ilçe
İl merkezi

İlçe merkezi

Belde/Köy

TOPLAM

63
57
120
62
36
7

15

120
Frekans
48
50
22
120
20
4
5
0
8
6
74
3
120
70

17

24

9
120
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52,5 3,51-4,00 arası
4
3,3
47,5
TOPLAM
120
100,0
100,0
FİNANSAL MUHASEBE I DERSİNDEN
GEÇTİNİZ Mİ?
51,7 Evet (Başarılı)
61
50,8
30,0 Hayır (Başarısız)
59
49,2
5,8
TOPLAM
120
100,0
BABA EĞİTİM
12,5
Frekans Yüzde
DURUMU
100,0 İlköğretim
41
34,2
Yüzde Lise
44
36,7
40,0 Yükseköğretim
35
29,2
41,7
TOPLAM
120
100,0
18,3
100,0 BABA MESLEK
Emekli
33
27,5
16,7 Memur
14
11,7
3,3 İşçi
17
14,2
4,2 Çiftçi
8
6,7
- Esnaf
16
13,3
6,7 Serbest meslek
21
17,5
5,0 Diğer
11
9,2
61,7
TOPLAM
120
100,0
2,5 AİLE GELİRİ
100,0 1.600TL ve altı
12
10,0
1.601TL-2.500TL arası
26
21,7
58,3 2.501TL-5.000TL arası

48

14,2 5.001TL-7.500TL arası
7.501TL-10.000TL
arası
7,5 10.000TL ve üstü
100,0
TOPLAM
20,0

40

21

17,5

7
120

5,8
100,0

6

5,0

Öğrencilerin geleceğe yönelik öğrenim ve kariyer beklentilerine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Öğrencilerin Geleceğe Yönelik Öğrenim ve Kariyer Beklentileri

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?
Evet
Hayır
TOPLAM
MEZUN OLDUKTAN SONRA
BEKLENTİNİZ NEDİR?

Memur olmak isterim.
Özel sektörde çalışmak isterim.
Kendi işletmemi açmak isterim.
Akademik kariyer yapmak isterim.
Çalışmayı düşünmüyorum.
Diğer:.............

İŞ

HAYATINIZA

YÖNELİK

TOPLAM

Frekans
77
43
120

Yüzde
64,2
35,8
100,0

23
38
35
24
0
0
120

19,2
31,7
29,2
20,0
100,0

Ankete katılan öğrencilerin %64’ü lisansüstü eğitim almak istemektedir. Öğrencilerin %19’u mezun olduktan sonra memur olmak isterken, yaklaşık %32’si
özel sektörde çalışmak, %29’u kendi işletmesini açmak istemektedir. %20’lik ke-
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sim ise akademik kariyer yapmayı düşünmektedir. Öğrencilerin YBÖ yeterlikleri
alt boyutları itibariyle Tablo 5’de raporlanmıştır.
Tablo 5. Öğrencilerin YBÖ Yeterliklerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

YBÖ YETERLİKLERİ
B1. Ana dilde iletişim yeterliği
B2. Yabancı dilde iletişim
yeterliği
B3. Matematiksel yeterlik
B4. Dijital yeterlik
B5. Öğrenmeyi öğrenme
yeterliği
B6. Sosyal ve vatandaşlık bilinci
yeterliği
B7. İnisiyatif alma ve
girişimcilik yeterliği
B8. Kültürel farkındalık ve ifade
yeterliği
Toplam YBÖ Yeterliği

Min
13

Max
20

Ort.
18,58

3
3

15
10

10,62
7,86

15

12,32

4

5

6

20

10

12,01
8,12

11

20

16,71

61

115

90,18

1

5

3,96

SS.
1,78

Min*
3,25

Max*
5,00

Ort*
4,65

2,90
1,65

1,00
1,50

5,00
5,00

3,54
3,93

4,31

1,29

2,19

1,00

5,00

2,50

5,00

2,00

1,08

4,06

,64

,97
,83

4,11

,73

5,00

3,88

3,96

,43

2,75

5,00

9,99

2,60

5,00

1,00

3,00

5,00

2,24

0,99

SS.*
,45

Açıklama: *5 puan üzerinden ortalamayı ifade etmektedir.

4,18

,56
,99

Tablo 5’ten görüleceği üzere, öğrencilerin kendilerini en yeterli hissettikleri
boyut, ana dilde iletişim (4,65), en az yeterli hissettikleri boyut sırasıyla yabancı
dilde iletişim (3,00) ve matematiksel yeterlik (3,54)’tir. En düşük toplam YBÖ
yeterliği puanı 61, en yüksek 115 olarak gerçekleşmiştir. Ankete katılan öğrencilerin YBÖ yeterliği, ortalamanın üzerinde (90,18 > 69; 3,88 > 3) bulunmuştur.

Öğrencilerin toplam YBÖ yeterliği puanlarının Finansal Muhasebe I dersinden başarılı olup olmama açısından farklılık gösterip göstermediği, veriler normal dağılım gösterdiğinden bağımsız örneklem t-testi ile araştırılmıştır. Normal
dağılım test sonuçları, Ek3’de sunulmuştur. Levene testi ve bağımsız örneklem
t-testi sonuçları Tablo 6’da özetlenmiştir.
Tablo 6. Finansal Muhasebe I Dersinden Başarılı Olup Olmama Durumuna Göre Toplam
YBÖ Yeterliklerinin Karşılaştırılması
Grup
1. Başarısız
2.Başarılı

f
59
61

Ort.
88,15
92,15

Levene testi
S.S.
F
p
9,336 0,716
0,399
10,291

t testi
t
p
2,225
0,028

Levene testine göre, varyanslar eşittir (p>0,05). Bağımsız örneklem t-testi
göre Finansal Muhasebe I dersinden başarılı olan öğrencilerle başarısız olan öğrencilerin toplam YBÖ yeterliği puanları arasında başarılı öğrenciler lehine anlamlı (p=0,028) bir farklılık tespit edilmiştir.
Alt boyutlar ve maddeler bazında gruplar arasında farklılık olup olmadığı, veriler normal dağılım göstermediğinden Mann-Whitney U testi ile araştırılmıştır.
Tablo 7. Finansal Muhasebe I Dersinden Başarılı Olup Olmama Durumuna Göre Madde
ve Boyut Bazında Karşılaştırma Sonucu
Toplam N
Sıra ort.
Mann-Whitney U
Wilcoxon W

M9

120
81,95/38,32
491,000
2.261,000

M10

120
85,80/34,35
256,500
2.026,500

M11

120
83,20/37,03
415,000
2.185,000

B3

120
86,16/33,97
234,000
2.004,000

Test İstatistiği
Std. Hata
Std. Test İstatistiği
Asym.Sig(2 yönlü)
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491,000
181,250
7,219
0,000

256,500
183,399
8,413
0,000

415,000
183,357
7,551
0,000

889
234,000
188,953
8,285
0,000

Finansal muhasebe I dersinden başarılı olan öğrencilerle başarısız öğrenciler
arasında matematiksel yeterlik (M9, M10, M11 nolu maddeler ve B3-Matematiksel yeterlik boyutu; p=0,000) açısından anlamlı düzeyde farklılık tespit edilmiştir.
Finansal muhasebe I dersinden başarılı olan öğrencilerin matematiksel yeterlik ortalaması 4,23 iken, başarısız öğrencilerin ortalaması 2,83 bulunmuştur. Diğer maddeler ve boyutlar açısından gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilememiştir.
Toplam YBÖ Yeterliği ile finansal muhasebe I dersi akademik başarısı arasında ilişki olup olmadığı, Pearson Korelasyon testi ile test edilmiştir.
Tablo 8. Toplam YBÖ ve Matematiksel Yeterlik (B3) ile Finansal Muhasebe I Dersi
Akademik Başarısı Arasındaki İlişki

Pearson Korelasyon
Başarı durumu p (2 yönlü)
N
Pearson Korelasyon
p (2 yönlü)
B3
N
Pearson Korelasyon
Toplam YBÖ p (2 yönlü)
N

Başarı durumu
1,000
.
120
,759***
,000
120
0,206**
0,024
120

B3
,759***
,000
120
1,000
.
120
,480***
,000
120

Toplam YBÖ
0,206**
0,024
120
,480***
,000
120
1,000
.
120

Açıklama: *,** ve ***; sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı
ifade etmektedir.

Tablo 9’dan görüleceği üzere, öğrencilerin toplam YBÖ yeterlikleri ile Finansal Muhasebe I dersi akademik başarı durumları arasında %5 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü bir ilişki vardır. Benzer şekilde öğrencilerin matematiksel yeterlikleri ile Finansal Muhasebe I dersi akademik başarı durumları arasında %1
anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü bir ilişki vardır. Finansal Muhasebe 1 dersinden başarılı olan öğrencilerin toplam YBÖ ve matematiksel yeterlikleri başarısız
öğrencilerinkinden daha yüksektir. Matematiksel yeterlik ile toplam YBÖ yeterliği %1 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü ilişkilidir. Öğrencilerin matematiksel
yeterlikleri yükseldikçe toplam YBÖ yeterlikleri de yükselmektedir.

Öğrencilerin toplam YBÖ ve yabancı dilde iletişim (B2) yeterliklerinin bölümler arasında farklılık gösterip göstermediği, veriler normal dağılım gösterdiği ve
varyanslar homojen olduğundan ANOVA testi ile araştırılmıştır. Normallik testi
sonuçları, Ek4’te sunulmuştur.
Tablo 9. Bölümlere Göre Toplam YBÖ ve B2 Puanı ANOVA Sonuçları

Top.
YBÖ

Grup
1.İşletme
2.Eko-Fin (NÖ)

3.Eko-Fin (İÖ)

f
29
46
45

Ort.
91,45
90,26

89,29

S.S.
6,957
12,135

9,322

Levene testi
F
p
2,714
0,070

ANOVA
F
p
,410
,665
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2.Eko-Fin (NÖ)

3.Eko-Fin (İÖ)

29

46

45

3,71

,741

2,74

1,062

2,82

1,095

2,623

,077

9,412

,000

Toplam YBÖ puanı açısından bölümler arasında anlamlı bir farklılık saptanamamıştır (p=0,665). Ancak alt boyutlardan yabancı dilde iletişim yeterliği açısından bölümler arasında anlamlı bir farklılık vardır (p=0,000). Farklılığın hangi
bölümler arasında olduğunu tespit etmek için çoklu karşılaştırma testlerinden
Tukey testi kullanılmıştır.
Tablo 10. Bölümlere Göre B2 Puanı Çoklu Karşılaştırma Testi Sonucu
Bölüm
1

Tukey HSD

2
3

Bölüm
2
3
1
3
1
2

Ort. fark
,96777***
,89023***
-,96777***
-,07754
-,89023***
,07754

Std. Hata
,23906
,24008
,23906
,21139
,24008
,21139

p
,000
,001
,000
,929
,001
,929

Açıklama: *,** ve ***; sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı
ifade etmektedir.

İşletme bölümü, yabancı dilde yeterlik puanı açısından Ekonomi-Finans (NÖ)
ve Ekonomi-Finans (İÖ) bölümlerinden anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. İşletme bölümünde, bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi verildiğinden ve
bölümün eğitim dili %100 İngilizce olduğundan bölümler arasındaki bu farklılık
doğal karşılanmalıdır.

Cinsiyet, mezun olunan lise, aile ikamet yeri, ailenin gelir düzeyi, baba eğitim düzeyi, annenin mesleği gibi demografik özellikler açısından öğrencilerin
YBÖ yeterlikleri arasında anlamlı fark tespit edilememiştir. Ancak anne eğitim
durumu açısından, öğrencilerin yabancı dilde iletişim yeterliği gruplar arasında anlamlı farklılık göstermektedir (p=0,008). Kruskal-Wallis testi model açılımı
aşağıdaki gibidir:
Tablo 11. Anne Eğitim Durumuna Göre Yabancı Dilde İletişim Yeterliği Kruskal Wallis
Model Açılımı
Örneklem1Örneklem2
1-2
1-3
2-3

Test
İstatistiği
-13,175
-27,139
-13,964

Std. Hata
7,004
8,970
8,801

Std. Test
İstatistiği
-1,881
-3,026
-1,587

p.

Adj.p.

0,060
0,002
0,113

0,180
0,007
0,338

Model açılımı incelendiğinde, annesi ilköğretim mezunu olan öğrenciler ile
annesi yükseköğretim mezunu olan öğrencilerin yabancı dilde iletişim yeterliği
arasında anlamlı farklılık (p=0,007) bulunduğu tespit edilmiştir. Anne eğitim düzeyi yükseldikçe öğrencilerin yabancı dilde iletişim yeterliği artmaktadır.

Çalışmada ayrıca öğrencilerin babalarının mesleği açısından inisiyatif alma
ve girişimcilik yeterliklerinin (B7, sig. 0,037; M21, sig. 0,039) farklılık gösterdiği
tespit edilmiştir. Kruskal-Wallis testi model açılımları aşağıdaki gibidir:
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Tablo 12. Baba Mesleğine Göre İnisiyatif Alma ve Girişimcilik Yeterliği Kruskal Wallis
Model Açılımı
Model açılımı (B7 için)

Örneklem1Örneklem2

Test
İstatistiği

1-5

-28,586

Std. Hata

Std. Test
İstatistiği

1-5

-34,344
-28,586

Adj.p

9,889

-2,891

0,004

0,081

9,889

-2,891

0,004

0,081

Model açılımı (M21 için)

2-5

p

11,880

-2,891

0,004

0,081

Tablo 13 incelendiğinde babası emekli olan öğrenciler ile babası esnaf olan
öğrencilerin inisiyatif alma ve girişimcilik yeterliği (B7) arasında anlamlı farklılık
olduğu görülmektedir. Babası emekli olan ve memur olan öğrenciler ile babası
esnaf olan öğrencilerin B7 içerisinde yer alan “hedeflerimi gerçekleştirmek için
projeler planlamaya ve yönetmeye istekliyimdir ve bunu yapabilirim” ifadesinden
aldığı puan arasında anlamlı farklılık vardır. Dolayısıyla babası esnaf olan öğrencilerin babası emekli ya da memur olan öğrencilere göre girişimcilik yeterlikleri
daha yüksektir.
Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) açısından, öğrencilerin toplam YBÖ puanları arasında anlamlı farklılık olmamakla birlikte, matematiksel yeterlik boyutu (B3 - sig. 0,000) ve boyutta yer alan M9 (sig. 0,002), M10 (sig. 0,000), M11 (sig.
0,000) maddeleri açısından anlamlı farklılık bulunmuştur. Yani matematiksel yeterliği yüksek olan öğrencilerin GANO’su daha yüksektir.
Gelecek öğrenim beklentisi (lisansüstü eğitim almak istemek) açısından, öğrencilerin toplam YBÖ yeterlikleri arasında anlamlı fark bulunamamıştır. Bununla birlikte
öğrencilerin gelecekteki kariyer beklentileri açısından, toplam YBÖ ve yabancı dilde
iletişim (B2) yeterlikleri arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Normallik testi
sonuçları, Ek5’de sunulmuş olup, Anova testi sonuçları aşağıdaki gibidir:
Tablo 13. Kariyer Beklentisine Göre Levene testi ve ANOVA Sonuçları
Levene testi

Kariyer
beklentisi

Top.YBÖ

B2

f

1
2
3
4
1
2
3
4

23
38
35
24
23
38
35
24

Ort.

83,74
91,74
92,51
90,50
2,37
3,16
3,19
3,00

Std.s

9,762
8,645
10,826
8,851
,879
1,080
1,099
1,050

ANOVA

F

p

F

p

,790

,502

4,501

,005

,441

,724

3,516

,017

Kariyer beklentisine göre toplam YBÖ ve B2 yeterliklerinin varyansları homojendir (p>0,05). Anova testi sonucuna göre gruplar arasındaki farklılık anlamlı
düzeydedir (p<0,05). Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu gösteren post
hoc testi sonuçları aşağıdaki gibidir:
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Tablo 14. Kariyer Beklentisine Göre Toplam YBÖ Çoklu Karşılaştırma Sonucu
Kariyer
beklentisi

Kariyer
beklentisi
2
3
4
1
3
4
1
2
4
1
2
3

1
Tukey HSD

2

3

4

Ort. fark

-7,998**
-8,775***
-6,761*
7,998**
-,777
1,237
8,775***
,777
2,014
6,761*
-1,237
-2,014

Std. Hata

p

2,531
2,572
2,796
2,531
2,245
2,539
2,572
2,245
2,539
2,796
2,498
2,539

,011
,005
,079
,011
,986
,960
,005
,986
,857
,079
,960
,857

Açıklama: *,** ve ***; sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı
ifade etmektedir.

Tukey HSD testine göre memur olmak isteyen öğrenciler ile özel sektörde
çalışmak isteyen ve kendi işletmesini açmak isteyen öğrencilerin toplam YBÖ
yeterlikleri arasında sırasıyla %5 ve %1 düzeyinde memur olmak isteyen öğrenciler aleyhine anlamlı farklılık tespit edilmiştir.
Tablo 15. Kariyer Beklentisine Göre Yabancı Dilde İletişim Çoklu Karşılaştırma Testi
Sonucu
Kariyer
beklentisi

Kariyer
beklentisi

1
2
3
Tukey HSD
4

Ort. fark

2
3
4
1
3
4
1
2
4
1
2
3

-,78833**
-,81615**
-,72418*
,78833**
-,02782
,06414
,81615**
,02782
,09196
,72418
-,06414
-,09196

Std. Hata

,27594
,28037
,30478
,27594
,24471
,27234
,28037
,24471
,27682
,30478
,27234
,27682

p

,026
,022
,087
,026
,999
,995
,022
,999
,987
,087
,995
,987

Açıklama: *,** ve ***; sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı
ifade etmektedir.

Özel sektörde çalışmak isteyen öğrenciler ve kendi işletmelerini açmak isteyen öğrencilerin yabancı dilde iletişim yeterliklerinin memur olmak isteyen öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Küreselleşmenin ve hızlı teknolojik gelişmelerin yaşandığı günümüzde, bireyin çalışma ve sosyal hayata uyum sağlayabilmesi için kendini sürekli olarak geliştirmesi vazgeçilmez hale gelmiştir. Yaşam boyu öğrenme (YBÖ), bireyin yaşam
boyunca bilgi, beceri ve yeterliklerini bireysel, sosyal ya da mesleki olarak geliştirmesi amacıyla katıldığı tüm etkinlikler olarak tanımlanmaktır. Bu çalışmada
MCBÜ İşletme Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan ve 2017-2018 Güz döneminde Finansal Muhasebe I dersi alan öğrencilerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri belirlenerek, öğrencilerin iş hayatlarında başarılı olabilmeleri için anahtar
kazanımlar sunan Finansal Muhasebe I dersi akademik başarı durumuyla ilişkisi
araştırılmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin;
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 Toplam YBÖ yeterliklerinin ortalamanın üzerinde olduğu,
 Finansal Muhasebe I dersinden başarılı olan öğrencilerin toplam YBÖ ve
matematiksel yeterliklerinin başarısız olan öğrencilere göre anlamlı düzeyde
yüksek olduğu,
 Finansal Muhasebe I dersinden başarılı olma durumu ile toplam YBÖ ve
matematiksel yeterliklerin istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü ilişkili
olduğu,
 Cinsiyet, mezun olunan lise, aile ikamet yeri, ailenin gelir düzeyi, baba eğitim
düzeyi, annenin mesleği gibi demografik özellikler açısından öğrencilerin
YBÖ yeterlikleri arasında anlamlı fark bulunmadığı,
 İngilizce İşletme Bölümü öğrencilerinin yabancı dilde iletişim yeterliklerinin
Ekonomi-Finans (NÖ) ve (İÖ) öğrencilerinden anlamlı düzeyde yüksek olduğu,
 Annesi yükseköğretim mezunu olan öğrencilerin yabancı dilde iletişim
yeterliğinin, annesi ilköğretim mezunu olan öğrencilere göre anlamlı düzeyde
yüksek olduğu,
 Babası esnaf olan öğrencilerin inisiyatif alma ve girişimcilik yeterliklerinin,
babası emekli ve memur olan öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek
olduğu,
 Matematiksel yeterliği yüksek olan öğrencilerin GANO’sunun, matematiksel
yeterliği düşük olan öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu,
 Öğrencilerin gelecekteki kariyer beklentileri açısından, toplam YBÖ ve
yabancı dilde iletişim yeterlikleri arasında anlamlı farklılık bulunduğu; özel
sektörde çalışmak isteyen ve kendi işletmesini açmak isteyen öğrencilerin
toplam YBÖ ve yabancı dilde iletişim yeterliklerinin memur olmak isteyen
öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Literatürde YBÖ yeterlikleriyle akademik başarı arasındaki ilişkileri inceleyen Güzel (2017) ve Cevher vd. (2016) dışında başka bir çalışmaya rastlanamamıştır. Çalışmada öğrencilerin, kendilerini samimiyetle değerlendirdikleri varsayılmıştır. Bu durum çalışmanın en önemli kısıtıdır. Benzer çalışmaların farklı örneklemlerle yapılmasının, YBÖ konusundaki farkındalığı arttıracağı ve ampirik
literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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EKLER

Boyut 1
M1
M2
M3
M4
Boyut 2
M5
M6
M7
M8
Boyut 3
M9
M10

Ek 1. Tanımlayıcı İstatistikler

N
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

Tanımlayıcı İstatistikler
Min.
Max.
3,25
5,00
4,00
5,00
3,00
5,00
2,00
5,00
2,00
5,00
1,00
5,00
1,00
5,00
1,00
5,00
1,00
5,00
1,00
5,00
1,00
5,00
1,00
5,00
1,00
5,00

Ort.
4,65
4,60
4,72
4,54
4,73
3,00
2,97
3,12
2,86
3,05
3,54
3,71
3,50

Std. Sapma
,449
,492
,522
,634
,565
1,077
1,198
1,206
1,140
1,187
,967
1,007
1,092

M11
Boyut 4
M12
M13
Boyut 5
M14
M15
Boyut 6
M16
M17
M18
Boyut 7
M19
M20
M21
M22
Boyut 8
M23
Ort. YBÖ
BOYUTLAR

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

M2
M3
M4
M5

Boyut 2

M6
M7
M8
M9

Boyut 3

M10
M11

Boyut 4

Boyut 5

M12
M13
M14
M15
M16

Boyut 6

M17
M18
M19

Boyut 7

M20
M21
M22

Boyut 8

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

3,42
3,93
3,72
4,13
4,06
4,03
4,09
4,11
4,21
4,08
4,02
4,18
4,09
4,10
3,97
4,54
3,96
3,96
3,88

1,042
,826
1,069
,829
,644
,777
,767
,730
,839
,885
,991
,561
,860
,814
,884
,634
,999
,999
,434

Ek 2. Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri Frekans Tablosu

MADDE NO
M1

Boyut 1

1,00
1,50
1,00
2,00
2,50
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,75
1,00
2,00
1,00
3,00
1,00
1,00
2,60
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Nuray DEMİREL ARICI

M23

FREKANS YÜZDE
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%

5

72
60,0
90
75,0
73
60,8
92
76,7
16
13,3
17
14,2
10
8,3
14
11,7
27
22,5
24
20,0
20
16,7
33
27,5
44
36,7
35
29,2
39
32,5
52
43,3
46
38,3
46
38,3
42
35,0
43
35,8
35
29,2
74
61,7
40
33,3

4

48
40,0
26
21,7
40
33,3
25
20,8
20
16,7
31
25,8
24
20,0
30
25,0
48
40,0
38
31,7
37
30,8
41
34,2
54
45,0
57
47,5
55
45,8
46
38,3
43
35,8
43
35,8
54
45,0
49
40,8
55
45,8
37
30,8
49
40,8

3

0
4
3,3
6
5,0
1
0,8
45
37,5
35
29,2
41
34,2
39
32,5
32
26,7
38
31,7
39
32,5
29
24,2
16
13,3
25
20,8
24
20,0
17
14,2
27
22,5
21
17,5
18
15,0
25
20,8
24
20,0
9
7,5
20
16,7

2

0
0
1
0,8
2
1,7
23
19,2
24
20,0
29
24,2
22
18,3
9
7,5
14
11,7
21
17,5
14
11,7
6
5,0
3
2,5
2
1,7
5
4,2
3
2,5
8
6,7
5
4,2
3
2,5
4
3,3
0
8
6,7

1

0
0
0
0
16
13,3
13
10,8
16
13,3
15
12,5
4
3,3
6
5,0
3
2,5
3
2,5
0
0
0
0
1
0,8
2
1,7
1
0,8
0
2
1,7
0
3
2,5

TOP.
120
100,0
120
100,0
120
100,0
120
100,0
120
100,0
120
100,0
120
100,0
120
100,0
120
100,0
120
100,0
120
100,0
120
100,0
120
100,0
120
100,0
120
100,0
120
100,0
120
100,0
120
100,0
120
100,0
120
100,0
120
100,0
120
100,0
120
100,0
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Ek 3. Finansal Muhasebe I Dersinden Başarılı Olup Olmama Durumuna Göre Toplam
YBÖ Yeterlikleri Normallik Testi Sonuçları
Başarı durumu
1. Başarısız
Toplam YBÖ
2.Başarılı

Kolmogorov-Smirnov
ist
sd
p
,070
59
,200*
,059
61
,200*

Shapiro-Wilk
ist
sd
p
,985
59
,671
,986
61
,728

Kolmogorov-Smirnov
ist
sd
p
,069
29
,200*
,100
46
,200*
,083
45
,200*
,080
29
,200*
,141
46
,023
,144
45
,020

Shapiro-Wilk
ist
sd
p
,972
29
,624
,980
46
,602
,969
45
,263
,978
29
,791
,957
46
,084
,953
45
,066

Ek 4. Bölümlere Göre Toplam YBÖ ve B2 Puanı Normallik Testi Sonuçları
Top.
YBÖ
B2

Bölüm
1.İşletme
2.Eko-Fin (NÖ)
3.Eko-Fin (İÖ)
1.İşletme
2.Eko-Fin (NÖ)
3.Eko-Fin (İÖ)

Ek 5. Kariyer Beklentisine Göre Normallik Testi Sonuçları

Top.
YBÖ

B2

Kolmogorov-Smirnov

Shapiro-Wilk

Kariyer
beklentisi

ist.

sd

p

ist.

sd

p

1
2
3
4
1
2
3
4

,168
,093
,098
,109
,168
,115
,119
,256

23
38
35
24
23
38
35
24

,090
,200*
,200*
,200*
,093
,200*
,200*
,000

,975
,968
,980
,979
,899
,966
,956
,878

23
38
35
24
23
28
35
24

,804
,339
,767
,878
,025
,298
,174
,008
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Çelik, 1986 yılında Eskişehir’de doğdu. İlkokul ve ortaokulu Bandırma’da tamamlayan Çelik, lise
ve üniversiteyi Ankara’da bitirdi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet
Bölümü’nden 2009 yılında bölüm birincisi olarak mezun olan Çelik, aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı.
2010 yılında Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Çelik, aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı’nda bütünleşik doktora programına geçiş yaptı. 2015’te
ilgili programı, “Eşine Şiddet Uygulayan Hükümlü Erkeklerin Özellikleri ve Toplumsal Cinsiyet
Algıları” başlıklı doktora tezi ile tamamladı ve çalışmasını, 2017 yılında Öldüren Erkek(lik)ler
ismiyle kitaplaştırdı. Toplumsal cinsiyet, kadın hakları, eleştirel erkeklik incelemeleri, şiddet ve
aile içi şiddet alanları başta olmak üzere yoksulluk ve sosyal yardım, çocuk, engelli, aile, işçi ve
yaşlı refahı alanı, kuramsal yaklaşımlar, birey ve grup odaklı sosyal hizmet uygulaması konularında dersler vermekte; kitap bölümleri, çevirileri, makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır.
Çelik, 2010-2015 yılları arasında Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet
Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Sosyal Hizmet
Uzmanları Derneği, Serebral Palsili Çocuklar Derneği ve Sosyal Hizmet Okulları Derneği’ne üye
olan Çelik, halen, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde bölüm başkanı olarak çalışmaktadır.
CHAPTER 18
Sayra LOTFİ
Dr. Öğr. Üyesi
Lisans ve Yüksek lisans Eğitimini, TABRİZ Üniversitesi Psikoloji Bölümünde ve Doktora Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde gerçekleştirdi. Ayrıca bir süre Ankara’da
Altın Çatı Bakım Evinde Psikolog olarak çalıştı . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmet
Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak ve Bölüm Başkanı olarak çalışmıştır. 2018 Yılından itibaren
İstanbul Medipol Üniversitesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak devam etmektedir.

Kasım KARATAŞ
Prof. Dr. Kasım KARATAŞ, 1963 doğumlu olup ilk, orta ve lise öğrenimini Antalya’da tamamladı. Lisans Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda (1984) ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (2002) gerçekleştirdi. Ayrıca bir süre Gazi Üniversitesinde
İİBF iktisat Bölümünde lisans, ODTÜ Sosyolojide yüksek lisans eğitimine devam etti. Yüksek
lisans ve doktora eğitimi dâhil tüm akademik yükselmeleri Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalındadır. Mezuniyetinden hemen sonra Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı
Enstitüsü Vakfı, Çocuk İşçilerin Sağlık Sorunları Araştırmasında sosyal araştırmacı olarak işe
başladı. Yaklaşık bir yıl sonra Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde Araştırma Görevlisi oldu. 1985 yılından beri Hacettepe Üniversitesinde
akademisyen olarak çalışmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü lisans ve lisansüstü programlarında, Ankara Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Hizmet
ve Çocuk Gelişimi Bölümlerinde ve Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü lisans programında
dersler verdi ve vermeye devam ediyor. Halen Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü
Başkanlığını, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Başkanlığını ve Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uyguma ve Araştırma Merkezi müdürlüğünü yapmaktadır. Alanında
çok sayıda bilimsel araştırma, makale, kitap ve kitap bölümüne imza atan Karataş; çalışmalarını ağırlıklı olarak sosyal hizmette makro yaklaşımlar (toplumla çalışma, sosyal politika,
sosyal hizmet yönetimi vb.); yoksulluk, işsizlik, engelliler, aile, çocuk ve gençlik refahı (çalışan
çocuklar, sokak çocukları...) sosyal hukuk (mevzuat) ve araştırma konularında sürdürmektedir.
Mesleki ilgi alanında pek çok sivil toplum örgütünde de aktif çalışmalar yürüten KARATAŞ evli
ve iki çocuk babasıdır.
CHAPTER 19
Emel Demir ASKEROĞLU
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden 2007 Yılında
mezun olup aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Halkla İlişkiler Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine başladı ve 2009 yılında Yüksek Lisans Derecesi aldı. 2013
yılında Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Doktora Programına başladı ve 2017 yılında Doktor unvanını aldı. Askeroğlu, 2010 yılından beri Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Pazarlama ve
Tanıtım Bölümü bölüm başkanıdır. Akademik ilgi alanları; Yeni Medya, Dijital Kültür, Kurumsal
Sosyal Sorumluluk, Marka İletişimi ve Siyasal İletişimdir.
CHAPTER 20
Sevilay ULAŞ
İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde başladı, öğrenci asistanlığı görevinde bulundu, lisans eğitiminde başarı bursu alarak şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Lisans
eğitiminde aynı bölümde eğitim alan arkadaşları ile birlikte Aydın Doğan Genç İletişimciler
yarışma katıldı ve “en iyi basın reklamı” dalında ikincilik ödülünü almıştır.
Lisans eğitiminden mezun olduktan sonra İstanbul’da bulunan M.A.R.K.A Reklam ajansında
marka temsilcisi olarak çalışmaya başladı. Çeşitli reklam kampanyaları ve filmlerinin hazırlanmasında görev almıştır. Sonrasında medya ve sektöründe yer alan kişilerle çalışıp kendilerine
basın danışmanlığı yapmıştır. Yine aynı sektörde televizyon programı yapımlarında halkla ilişkiler ve iletişim koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuş, çeşitli, sosyal sorumluluk projelerinde
yer almıştır. Daha sonraki yıllarda sağlık sektöründe faaliyet gösteren sağlık grubunda halkla
ilişkiler sorumlusu olarak görev yapmıştır.
Onu takip eden yılda Yeditepe Üniversitesi İletişim fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde tezli yüksek lisans eğitimine başladı. “Yazılı basındaki Advertoriallar ve Etik Boyutu”
isimli tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sonrasında Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulunda Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo ve Televizyon Yapımcılığı programlarında Öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.
Akademik kariyerine Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla ilşkiler ve Tanıtım bölümünde
doktora eğitimi ile devam etmiştir. “Marka Sadakati ve Sosyal Medya Arasındaki İlişki: Lüks

Otomobil Markaları Üzerine Bir Araştırma” isimli doktora tezi ile doktora eğitimini tamalamış
ve doktor ünvanı almıştır.
Evli ve bir çocuk annesidir.
CHAPTER 21
Tolga CANDAN
Dr. Öğr. Üyesi, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi,
1974 İzmir doğumlu Tolga Candan, lisans eğitimini 1996 yılında Ankara Üniversitesi hukuk
fakültesinde tamamladı. Yüksek lisans tezini Almanya Bayerische Julius Maximillian Üniversitesinde, AB hukuku alanındaki doktora tezini ise Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Meslek hayatına Türk Patent Enstitünde marka uzman yardımcısı olarak
başlayan yazarımız, daha sonra sırasıyla Ankara Üniversitesi ve Avrupa Birliği Bakanlığında
görev yaptı. Halen akademik yaşamına Türk-Alman Üniversitesi hukuk fakültesinde öğretim
üyesi olarak devam eden yazarımız, AB Hukuku, Türkiye-AB İlişkileri, Uluslararası Kamu hukuku alanlarında çalışmalar yapmakta ve aynı zamanda Işık Üniversitesinde de ders vermeye
devam etmektedir.
CHAPTER 22
Nuray DEMİREL ARICI
1982 yılında İstanbul'da doğdu. 2005 yılında Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünden mezun olmuş ve aynı yıl Selçuk Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik
hayata başlamıştır. 2009 yılında Selçuk Üniversitesi Muhasebe-Finansman ABD'nda yüksek
lisans ve 2014 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İşletme ABD'nda doktora derecesini almıştır. Halen MCBÜ İşletme Fakültesi İngilizce İşletme bölümü Muhasebe-Finansman
ABD'nda Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

