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GİRİŞ

Dünyada toplam üretim ve tüketim seviyelerine bakildiğinda Türk Çi-
mento Sektörü önemi vurgulanmasi gereken bir sektördür. Çimento sektö-
rü Türkiye de inşaat alanindaki büyümeler ile beraber gelişme sağlamakta-
dir. Çimento sektörünün arz esnekliği oldukça düşüktür. Bunun nedeni ise 
yüksek yatirimlar gerektirmesi ve yatirimlarin faaliyet haline geçmesinin 
uzun zaman almasindan kaynaklidir.

Modern portföy yönetiminin temeli risk ile getiri arasindaki ilişkiyi 
kurmaktir. Yatirimcilarin finansal okuryazarlik seviyeleri göz önünde bu-
lundurulmadan finansal sistem sürekli gelişim sarf etmiştir. Sermaye piya-
salarinda da risk söz konusudur. Rasyonel yatirimcilar yaptiklari yatirim-
lardan en yüksek faydayi sağlamak ve riskleri miniminize etmek istemek-
tedirler. Yatirimcilarin beklenen faydayi sağlayabilmeleri için öncelikle 
optimum portföy oluşturmalari ve sonrasin da doğru stratejiyi belirleme-
leri gerekmektedir. Başka bir ifade ile belirli bir riskte yüksek getiri sağla-
mak veya belirli bir getiride en düşük riski sağlamak en temel amaçlaridir. 
Değişen ve gelişen piyasalar gün geçtikçe yatirimcilarin optimum portföy 
oluşturmasini ve doğru karar alabilmelerini zorlaştirmiş durumdadir.

Yatirim performans değerleme yöntemleri; toplam riske göre, sistematik 
riske göre, potansiyel maksimum kayba göre ve piyasa zamanlamasina göre 
performans ölçüm yöntemi olmak üzere dört başlik altinda toplanmaktadir. 
1950’ler de Harry Markowitz, risk kavramina hiç değinilmediğini tespit et-
miştir. Getiri ile risk her daim yan yana kullanilirken riskin nasil yatirim seçi-
mine dahil edileceği bir bilinmezlik konusuydu. Markowitz optimal portföy 
yöntemini geliştirerek bu bilinmezliği gidermeye çalişmiştir. 

Çalişmada; Borsa İstanbul da işlem gören çimento sektörü firmalari-
nin risk odakli performans değerlemesi toplam risk ayrimina göre yapil-
miştir. Çalişmada 2019 yili çimento sektörü firmalari Sharpe Orani ve M2 
Oranina göre analiz edilmiştir. Her bir işletme için son bölümde değerle-
melere ve yorumlara yer verilmiştir. 

Risk odakli çalişmalar yapilmasina karşin sektörel bazda bakildiğinda 
yerli ve yabanci literatür de yeterince araştirma bulunmamaktadir. Yapilan 
çalişmada oluşan bu boşluk doldurulmasi amaçlanmiştir.

Çalişmanin ilk bölümünde literatür taramasina yer almaktadir. İkinci 
bölümde,  yatirim performans değerleme yöntemlerinden toplam risk hak-
kinda bilgi ve yöntemler hakkinda genel bilgi yer verilmiştir.  Daha sonra 
üçüncü bölümde ise Sharpe Orani ve M2 Orani ile analizler yapilmiştir. Son 
bölümde ise analiz süreci ve analiz sonucunda elde edilen bulgular yer al-
maktadir. Analiz sonuçlarindan elde edilen bilgiler yorumlanarak öneriler 
oluşturulup son bölümde sunulmuştur.
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1.BÖLÜM

1.1 LİTERATÜR TARAMASI
Ülkemizde Borsa İstanbul da işlem gören işletmelerin yatirim 

performans değerleme yöntemlerine yönelik birden fazla yerli ve yabanci 
araştirmalar yapilmiştir. Ancak sektörel bazda bu çalişmalara örnek 
Türkçe literatürde oldukça azdir. Çalişmalara örnek olarak aşağidaki 
tabloda yer verilmiştir. Bunlar;

Yayın Adı Yayın Konusu
(TEKER, 
KARAKURUM, & 
TAV, 2008)

Çalişmada 20 farkli fonun performanslari riske göre 
değerlendirilmiştir. Türkiye de olan yatirim fonlari yurtdişi 
performans ölçütlerine göre değerlendirilerek, yatirim 
fonlari risk odakli performans değerleme sistemine 
göre siralama yapilmiştir. Yapilan çalişma sonucunda 
sermaye piyasalarinda tartişma konusu olan yatirim 
fonlari performans siralamasi sorununa akademik yönden 
yaklaşim sunulmaktadir.

(YÜCEL, 2016) Çalişma 2005-2016 mali yillarinda Borsa İstanbul 
kapsaminda kesintisiz olarak hesaplanan endekslerin 
performans ölçütleri ile riske dayali performans ölçütlerini 
karşilaştiriştir. Yatirimcilarin karar verme süreçleri 
analiz sonucunda ortaya çikan ölçütlerin siralanmasi 
ile desteklenmiştir. Risk temelli performans ölçümünde 
Sharpe, Jensen, Treynor, Fama, Sortina, M2, T2 ölçütleri 
kullanilmiştir. Spearman sira korelasyon testi ile risk 
temelli performans ölçütleri değerlendirilmiştir.

(GÖKGÖZ & 
GÜNEL, 2012)

Yapilan çalişmaya  Türk Sermaye Piyasasi’nda bulunan 
yatirim araçlari dahil edilmiştir. Performans değerlemesi 
yapilmiştir. Çalişmada temel verilere yer verilmiştir. 
Çalişma dört farkli risk orani ile Sharpe Orani, 
Sortino Orani, Treynor Orani ve Jensen Orani analiz 
edilmiştir.2008 ve 2009 yillari 6 aylik periyodlar halinde 
ayrilarak A ve B tipi fonlara ilave değişken fonlarda toplam 
fon değerlerine göre seçilen onar adet yatirim fonuna 
uygulanmiştir. Çalişmanin sonucunda analizlerin anlamli 
sonuçlar doğurduğu ortaya çikmiştir.

(TEMİZEL & 
BAYÇELEBİ, 
2015; TEMİZEL 
& BAYÇELEBİ, 
2015)

Çalişmada Türkiye’de ve Dünya’da fon performans 
ölçümünde Yatirim Fonu Endüstrisinin kullandiği metotlar, 
veri setleri ve analiz dönemleri ele alinarak hangi metodun 
daha avantajli veya hangi metodun daha dezavantajli 
olduğu belirlenmesi amaçlanmiştir. Böylelikle güncel 
performans değerlenmesi ortaya konulmuştur.
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 (UYAR & GÖKÇE, 
2015)

Çalişmada 2008 Krizinin Borsa İstanbul’da yer alan 
bankacilik sektörü hisselerinden oluşturulmuş bir portföye 
etkisi Sharpe orani ve Jensen performans ölçütü ile 
analiz edilmiştir. Sonuç olarak 2008 Küresel Ekonomi 
Krizinde bankacilik hisse senetlerinin performanslarinin 
düşük olduğu ancak piyasanin üzerinde bir performans 
gösterdikleri ortaya konulmuştur. 

 (EGE, 
TOPALOĞLU, & 
COŞKUN, 2011)

Yapilan çalişmada 2008-2010   mali yillari Türkiye’de 
faaliyet gören seksen adet emeklilik fonu , Sharpe ve 
Modigliani orani ile analiz edilmiştir. Araştirma sonucunda 
en iyi ve en kötü performans gösteren fonlar ortaya 
konulmuştur.

 (MORTAŞ & 
GARİP, 2015)

Çalişmada Borsa İstanbul’da işlem gören sektör endeksleri 
ve hisse senetleri 2013 yili verileri aylik olarak risk 
düzeyleri Değişim Katsayisi ve Sharpe Orani kullanilarak 
analiz edilmiştir. Çalişmanin sonucunda negatif korelasyon 
ilişkisi bulunan hisse senetleri ile portföyde yer alan 
hisse senetleri çeşitlendirilerek risk minimum seviyelere 
düşürülebilmektedir. 

 (AKÇAYIR, 
Doğan, & DEMİR, 
2014)

Çalişmada portföy seçim yöntemi ve ortalama varyans 
modeli Borsa İstanbul 50 Endeksinde yer alan işletmeler 
üzerinde risk faktörü analiz edilmiştir. Günlük kapaniş 
verileri çalişmaya dahil edilmiştir. Çalişma sonucunda 
portföy seçim yöntemi ile getiri oranlari kuadratik 
programlama ile uygulandiğinda daha düşük riskli olduğu 
ortaya konulmuştur.

2.BÖLÜM

2.1 YATIRIM PERFORMANS DEĞERLEME YÖNTEMİ

Risk birden fazla performans ölçüm teknikleri ile ölçülebilmektedir. 
Risk kavrami oldukça önemli bir kavram olarak karşimiza çikmaktadir. 
Portföy oluşturmanin amaci; belirli bir getiri oraninda riski minimum se-
viyeye indirgemektir. Standart sapma ile riski ifade eden ölçütler Sharpe, 
Sortino ve M2 ölçütleridir. Bu modellerin yani sira riski beta ile ölçen mo-
dellerde bulunmaktadir. Bu modeller ise; Treynor Endeksi, Jensen Ölçütü 
ve Değerleme Oranidir. Portföy performansinin ölçümü yatirim yaparken 
dikkat edilmesi gereken en önemli unsurdur. Risk ile getiri yatirim faali-
yetlerinin temelini oluşturmaktadir.

2.2 SHARPE ORANI

Model William F. Sharpe tarafindan 1966 yilinda bulunmuştur. Sharpe 
Orani riske göre performans ölçme tekniklerinden biridir. En çok kullani-
lan ve en kolay uygulanabilen bir yöntem olarak tanimlanabilir. (FROHLI-
CH, PENNATHUR, & SCHNUSENBERG, 2006) Sharpe ölçütü portföy 
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toplam riskini göz önünde bulundurur. Oran aşağidaki formül ile hesaplan-
maktadir.

rp = Portföyün Getirisi

rf=Risksiz Faiz Orani

=Portföyün Standart Sapmasini (p portföyünün toplam riski) ifade 
etmektedir.

Sharpe Orani portföy beklenen değeri ve risksiz faiz orani arasindaki 
fark olarak tanimlanir. Risk priminin portföy standart sapmasina orani ile 
elde edilmektedir. Daha yüksek endeks değeri, riske göre daha fazla düzel-
tilmiş getiriyi ifade etmektedir. (LIOW, 1997)

2.2 M2 ORANI

M2 Orani risk ölçütü olarak Sharpe Oranindaki gibi toplam riski veya 
standart sapma oranini kullanir. Genellikle piyasa volatilitesine göre de-
ğerlendirilir. Böylelikle fonlar getirilerine bakilarak karşilaştirilabilir. M2 
yönteminde fonlar ayni volatilite ile değerlemeye katilmaktadir. Genellikle 
piyasa volatilitesi değerlendirilir. Getirilere bakilarak basitçe fonlar karşi-
laştirilabilir.

Piyasaya göre düzenlenmiş getiri aşağidaki formül ile hesaplanmak-
tadir.

M2 formülüne dahil edildiğinde;

Formüllerde  ;

M2 = Performans Ölçütü

rp * = Riske Uyarlanmiş Getiriyi
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rp = Fonun Getirisini

 rf =Risksiz Faiz Oranini

 = Fonun Standart Sapmasini 

 =Benchmarkin Standart Sapmasini ifade etmektedir.

Orana yatirim fonu ile piyasayi karşilaştirabilmek için hazine bonosu 
eklenmektedir.

3.BÖLÜM

3.1 ARAŞTIRMADA KULLANILAN VERİLER VE 
UYGULAMA

Çalişma Borsa İstanbul da işlem gören çimento sektörü işletmelerini 
kapsamaktadir. Analize dahil edilen işletmeler aşağidaki tabloda yer veril-
miştir.

Tablo 1. Çalışmaya Dahil Edilen İşletmeler

BİST KODU İŞLETME ADI
AFYON Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş
AKCNS Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş
BTCIM Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayi A.Ş
BSOKE Batisoke Soke Çimento Sanayi T.A.Ş
BUCİM Bursa Çimento Fabrika A.Ş
CMENT Çimentaş İzmir Çimento Fabrika T.A.Ş
CMBTN Çimbeton Hazirbeton ve Prefabrik Yapi Elemanlari Sanayi ve Ticaret  A.Ş
CIMSA Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş
GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş
KONYA Konya Çimento Sanayi A.Ş
NIBAS Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş
NUHCM Nuh Çimento Sanayi A.Ş
OYAKC Oyak Çimento Fabrikalari A.Ş

Yapilan araştirmada 2019 yilinda, Borsa İstanbul Taş ve Toprak En-
deksinde faaliyet gösteren çimento sektöründeki firmalarin aybaşi ve ay 
sonu kapaniş fiyatlarini kapsamaktadir. Yer verilen on iki firmanin aybaşi 
ve ay sonu kapaniş fiyatlarina Kamu Aydinlatma Platformundan ulaşilmiş 
ve Excel yardimiyla kullanilan veriler tablo haline getirilmiştir. Araştirma-
ya dahil edilecek olan finansal oranlar aşağida tabloda belirtilmiştir.
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Tablo 2. Çalışmaya Dahil Edilen Bazı Oranlar

ÖLÇÜTLER
Hisse Aybaşi ve Ay Sonu Kapaniş Fiyati
BİST100 Aybaşi ve Ay Sonu Kapaniş Fiyati
Gösterge Tahvil Aybaşi ve Ay Sonu Kapaniş Fiyati
Hisse, Piyasa ve Gösterge Tahvil Getirisi
Hisse, Piyasa ve Gösterge Tahvil Beklenen Getirisi
Hisse ve Piyasanin Varyansi
Hisse ve Piyasanin Standart Sapmasi
Hisse ve Piyasanin Kovaryansi
Kovaryans Ortalamasi
Hisse ve Piyasanin Korelasyonu
Portföyün Beklenen Getirisi
Portföyün Riski

Tabloda bahsedilen bazi ölçütlerin formülleri aşağidaki gibidir;

Tablo 3. Çalışmada Kullanılan Bazı Formüller

FORMÜL
BEKLENEN GETİRİ

STANDART SAPMA

VARYANS

3.2 SHARPE ORANI VE M2 ORANI UYGULAMASI

Çalişmanin bu bölümünde Sharpe ve M2 Orani ile yapilan analizlere 
yer verilmiştir. Risk ölçümünde bazi oranlar kullanilmiştir.

3.2.1 Sharpe Oranı Uygulaması

Toplam riske göre performans ölçümü öncelikle en çok kullanilan 
ve en yaygin olan Sharpe Orani ile analiz edilmiştir. Çalişmada çimento 
sektöründe faaliyet gösteren on üç firmanin 2019 yili aybaşi ve ay sonu 
kapaniş verilerine yer verilmiştir. Aylik Sharpe Orani uygulama verileri 
aşağidaki tabloda yer verilmiştir.
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Tablo 4. Sharpe Oranı Uygulaması
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AFYON
0,86 0,74 0,81 1,15 1,39 2,08 1,66 1,28 1,15 0,85 0,57 0,36

AKCNS 0,67 0,56 0,63 0,82 0,98 1,14 1,01 0,83 1,02 0,78 0,53 0,44
BTCIM 0,42 0,38 0,41 0,56 0,69 1,02 0,84 0,62 0,69 0,57 0,46 -0,19
BSOKE 0,49 0,43 0,47 0,69 0,91 1,12 0,93 0,78 0,82 0,64 0,49 1,00
BUCİM 0,57 0,47 0,56 0,68 0,83 1,21 1,01 0,80 0,95 0,73 0,54 0,40
CMENT 0,51 0,54 0,57 0,63 0,99 1,09 0,86 0,94 1,17 0,85 0,56 0,43
CMBTN 0,80 0,71 0,82 0,92 1,28 1,74 1,45 1,16 1,15 0,84 0,56 0,36
CIMSA 0,67 0,53 0,76 1,18 1,45 2,08 1,69 1,30 1,34 1,11 0,79 0,58
GOLTS 0,79 0,74 0,78 1,24 1,32 1,60 1,32 1,08 1,07 0,92 0,61 0,40
KONYA 0,90 0,78 0,81 1,04 1,18 1,52 1,29 1,05 1,08 0,89 0,58 0,37
NIBAS 0,40 0,24 0,28 0,16 0,26 0,22 0,07 -0,04 -0,32 -0,25 0,16 0,15
NUHCM 0,70 0,77 0,78 1,01 1,13 1,38 1,15 1,00 0,99 0,75 0,60 -0,04
OYAKC 0,59 0,56 0,59 0,71 0,75 0,88 0,84 0,73 0,77 0,61 0,38 0,37

 Tabloya işletmeler bazinda incelendiği zaman Ağustos ayina kadar 
Sharpe Oranlarinin Pozitif yönde olduğu saptanmiştir. Ağustos, Eylül, 
Ekim ayinda ise Niğde Beton Sanayi Aş.’nin Sparpe Orani negatif yönde 
çikmiştir. Bati Anadolu ve Nuh Çimento Sanayinin ise Sharpe Oraninin 
Aralik ayinda negatif olduğu saptanmiştir. Sharpe orani ile analiz edilen 
işletmelere bakildiğinda genel olarak çocuğunun performansinin başarili 
olduğu ortaya konulmuştur.
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Şekil 1. Sharpe Oranı Uygulamasının Grafik Gösterimi

Yukaridaki şekil grafiğine bakildiğinda Sharpe Orani verileri daha iyi 
anlaşilmaktadir. Şekilde Niğde Beton Sanayi A.Ş’nin diğer tüm işletmelere 
göre negatif yönde ayriştiği görülmektedir. 

3.2.2 M2 Oranı

M2  Orani risk ölçütü olarak Sharpe Oranindaki gibi toplam riski veya 
standart sapma oranini kullanmaktadir. Çalişmada çimento sektöründe faa-
liyet gösteren on üç firmanin 2019 yili aybaşi ve ay sonu kapaniş verilerine 
yer verilmiştir. Aylik Sharpe Orani uygulama verileri aşağidaki tabloda yer 
verilmiştir. Her bir ay için analiz edilen M2 Orani verileri aşağidaki tabloda 
yer verilmiştir.

Tablo 5.  M2 Oranı Uygulaması
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AFYON
-0,02 0,07 0,15 0,17 0,16 -0,05 -0,06 0,11 -0,05 -0,04 0,04 0,04

AKCNS -0,03 0,06 0,14 0,15 0,13 -0,10 -0,10 0,08 -0,06 -0,05 0,04 0,05
BTCIM -0,05 0,05 0,13 0,14 0,12 -0,11 -0,11 0,07 -0,09 -0,06 0,03 -0,07
BSOKE -0,04 0,05 0,13 0,14 0,13 -0,10 -0,11 0,08 -0,08 -0,06 0,03 0,16
BUCİM -0,04 0,05 0,14 0,14 0,13 -0,10 -0,10 0,08 -0,07 -0,05 0,04 0,05
CMENT -0,04 0,06 0,14 0,14 0,13 -0,10 -0,11 0,09 -0,05 -0,04 0,04 0,05
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CMBTN -0,02 0,07 0,16 0,15 0,15 -0,07 -0,07 0,10 -0,05 -0,04 0,04 0,04
CIMSA -0,03 0,05 0,15 0,17 0,16 -0,05 -0,06 0,11 -0,04 -0,02 0,08 0,08
GOLTS -0,02 0,07 0,15 0,17 0,15 -0,07 -0,08 0,10 -0,06 -0,04 0,05 0,05
KONYA -0,02 0,07 0,15 0,16 0,15 -0,08 -0,08 0,10 -0,06 -0,04 0,04 0,04
NIBAS -0,05 0,04 0,12 0,11 0,09 -0,15 -0,16 0,02 -0,17 -0,13 -0,02 0,00
NUHCM -0,03 0,07 0,15 0,16 0,14 -0,09 -0,09 0,09 -0,06 -0,05 0,05 -0,04
OYAKC -0,04 0,06 0,14 0,14 0,12 -0,12 -0,11 0,08 -0,08 -0,06 0,01 0,04

Tabloya bakildiğinda genel olarak M2 Orani verilerinin negatif olduğu 
saptanmiştir. İşletmelerin şubat, mart, nisan ve mayis aylari pozitif veriler 
vermektedir. Aralik ayinda ise sadece Nuh Çimento negatif yönde olduğu 
ortaya konulmuştur. Daha iyi anlaşilabilmesi için M2 Orani tablosu şekil 
grafik haline çevrilmiştir.

Şekil 2 . M2 Oranı Uygulaması Grafik Gösterimi

4.SONUÇ

Dünyada toplam üretim ve tüketim seviyelerine bakildiğinda Türk 
Çimento Sektörü önemi vurgulanmasi gereken bir sektördür. Türkiye de 
çimento sektörü inşaat alanindaki büyümelere paralel olarak gelişimini 
sürdürmektedir. 

Yatirim performans değerleme yöntemleri; toplam riske göre, sistema-
tik riske göre, potansiyel maksimum kayba göre ve piyasa zamanlamasina 
göre performans ölçüm yöntemi olmak üzere dört başlik altinda toplan-
maktadir. 

Çalişmada; Borsa İstanbul da işlem gören çimento sektörü işletmeleri 
toplam risk odakli performans değerlemesinden toplam risk ayrimina göre 
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yapilmiştir. Çalişmada 2019 yili çimento sektöründe yer alan on üç firma 
Sharpe Orani ve  Oranina göre analiz edilmiştir. 

Toplam riske göre performans ölçümü yapilirken en sik kullanilan 
yöntem Sharpe Oranidir. 2019 yili ay sonu ve aybaşi verileri analiz edildi-
ğinde Ağustos, Eylül ve Ekim ayinda Niğde Beton Sanayi Aş.’nin Sparpe 
Orani negatif yönde çikmiştir. Yani toplam riske göre performansi olumsuz 
çikmiştir. Bati Anadolu ve Nuh Çimento Sanayinin ise Sharpe Oraninin 
Aralik ayinda negatif olduğu saptanmiştir.  Sharpe orani ile analiz edilen 
işletmelere bakildiğinda genel olarak çocuğunun performansinin başarili 
olduğu ortaya konulmuştur.

Toplam riske göre performans ölçümünde ikinci olarak M2 Orani kul-
lanilmiştir. İşletmelerin şubat, mart, nisan ve mayis aylari pozitif veriler 
vermektedir. Yani performanslari olumludur. Aralik ayinda ise sadece Nuh 
Çimento negatif yönde bir performans göstermiştir. Genel olarak bakildi-
ğinda Sharpe oraninda performans pozitif yönde çikmaktaydi. Oysa M2  
Oraninda genel bakiş çok daha farkli durumdadir. M2 Orani toplam riske 
göre performans yönünden oldukça olumsuz olduğu ortaya konulmuştur.
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Giriş

Türk tarihi bir bütün olarak düşündüğü zaman tarihi süreç içerisinde 
arka arkaya kurulmuş olan halef selef bütün Türk devletleri, siyasi, içti-
mai ve kültürel açidan pek farklilik göstermezler. Yani devleti hanedanlar 
temsil eder ve hanedanlar değiştikçe devletin ismi de değişir, aslinda hepsi 
ayni devlettir. Dünyanin farkli yerlerinde farkli zamanlarda büyük devlet-
ler kuran Türklerin sosyo-kültürel bakimdan belkide en önemli özelliği 
aile yapisinin güçlü olmasi ve sağlam temellere dayandirilmasidir.

Türklerin toplumun temel çekirdeği olarak gördükleri aileye ve evli-
lik yoluyla tesis ettikleri akrabalik (veya sihrî akrabalik) bağlarina büyük 
özen gösterdikleri kaynaklarda siklikla zikredilmektedir. Türk toplumun-
da ilk sosyal yapi olan aile bütün içtimai bünyenin temeli konumundadir 
ve kan akrabaliği esasina dayanmaktadir. Türklerin dünyanin farkli coğ-
rafyalarina dağilmalarina rağmen varliklarini ve öz benliklerini muhafaza 
etmeleri aile yapisina verdikleri ehemmiyetten kaynaklanmaktadir (Kafe-
soğlu, 1998, s. 227-228).

Her toplumun kendine özgü aile düzeni içerisinde meydana getirdiği, 
aile tipinin değişmesi bütün sosyal yapiyi değiştirebilir. Bu açidan Türk 
aile yapisi kendi içerisinde dikkate değer özellikler taşimaktadir. Türk 
aile sisteminin temelleri, Türk siyasi sosyal neredeyse tüm müesseselerine 
ve bireylerinin davranişlarina derinden tesir etmiştir (Kafesoğlu, 1998, s. 
227-229). Aile ve evlilik her dönem olduğu gibi ortaçağ Türk devletlerinde 
de önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde gerçekleşen evlilik örneklerine 
göz attiğimizda çoğu zaman siyasi bir amaçla gerçekleştiği ve hem toplum 
hayatinda hemde devlet yönetiminde önemli bir yer edindiği aşikardir. 
Türk tarihindeki güçlü devletlerden biri olan ve çalişmamizin konusunu 
teşkil eden Gazneliler zamaninda da benzer örneklere rastlanmaktadir. İs-
mini başkentleri Gazne şehrinden alan Gazneliler Horasan, Afganistan ve 
Kuzey Hindistan’da (963-1186) yillari arasinda hüküm sürmekle birlikte 
kendilerinden sonraki Türk devletlerine de pek çok yönden etki etmiş-
lerdir (Yâkût el-Hamevî, 1977, s. 227; Merçil, 1989, s. 1; Yilmaz, 2018, s. 
104-105).

Gazneliler’de Alptegin zamanindan itibaren önemli evlilik örnekle-
rine rastlanmaktadir. Alptegin tarafindan satin alinan ve kiziyla evlenen 
Sebüktegin, yetenekleri sayesinde Sâmânî sarayinda Alptegin’in himaye-
sinde hizla yükseldi ve nihayetinde Gazne tahtinin sahibi oldu 27 Şaban 
366 (20 Nisan 977). Alptegin’in bütün köleler içerisinden Sebüktegin’e ki-
zini vermesi onda gördüğü liderlik vasiflari ile bağlantilidir. Sebüktegin 
ise Alptegin gibi güçlü bir liderin kiziyla evlenerek kendi siyasi istikbalini 
garanti altina almiştir (Nizâmü’l-Mülk, 2013, s. 83; Bosworth, 1963, s. 39-
40; Nazim, 931, s. 28 vd).
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Alptegin’in kiziyla evlenen, devletin gerçek kurucusu ve ilk hüküm-
dari olarak kabul edilen Sebüktegin, Gazne tahtina oturup hükümdar ol-
duktan sonra devlet içi meselelere önem verdi. Elde ettiği firsati iyi de-
ğerlendirmeyi bilen, Sebüktegin, ordu ve askerler ile olan bağini geliş-
tirmeye gayret ederek onlara iyi davranmaya özen gösterdi. O, kendisini 
askerlerinden farkli görmedi. Gerek yönetim gerekse zenginlikte askerin 
içinden biri olduğunu herkese hissettirdi. Sebüktegin, kendi iktâlarindan 
elde ettiği imkânlarla askerlerine haftada iki kez yemek verdi. Sebüktegin, 
askerlerin hoşuna giden davranişlari sayesinde kisa zamanda onlarin des-
teğini sağladi (Curfâdakânî, 1357, s. 20; İbnü’l-Esîr, 2016, s. 318; Şebânkâ-
reî, 1363, s. 34; Bosworth, 1963, s. 41-42). Sebüktegin’in hizli yükselişiyle 
orantili olarak Gaznelilerin sinirlari da genişlemeye başladi. Alptegin’in 
kiziyla siyasi ve stratejik bir evlilik gerçekleştiren Sebüktegin, Zâbülistan 
bölgesinden soylu bir ailenin kiziyla da bir evlilik yapti. Gerçekleşen bu 
evlilikten Sebüktegin’in büyük oğlu olan Ebû’l-Kâsim Mahmûd, 10 Mu-
harrem 361 (2 Kasim 971) tarihinde Buhara’da dünyaya geldi. Bu nedenle 
Türk-İslam tarihinin müstesna liderlerinden olan Sultan Mahmûd’a (Mah-
mûd Zâvulî) derlerdi (Nizâmü’l-Mülk, 2013, s. 83; Hamdullâh Mustevfî-yi 
Kazvînî, 2018, s. 314; el-Cüzcânî, 2015, s. 30; Nazim, 1931, s. 176). Sebük-
tegin dönemiyle birlikte siyasi bir kimliğe bürünen Gazneliler, etrafindaki 
devletlerle iyi ilişkiler kurmaya özen gösterdiler. Bilhassa Türkistan han-
lariyla kiz alip vermek suretiyle sihrî akrabalik bağlarini güçlendirmeye 
önem verdiler. Sebüktegin’in Pendnâme’de bahsettiği vasiflara uygun iyi 
bir devlet adami olarak yetiştirilmesine özen gösterdiği oğlu Mahmûd, 
devletin başina geçince babasina benzer bir politika izledi (Merçil, 1975, 
s. 206 vd.). 

Sultan Mahmûd, Horasan’da Gazneliler adina istikrari sağladiktan 
sonra, İlig Nasr’in kendisini tebrik etmek için gönderdiği fetihnâmenin 
akabinde gelişen ikili ilişkileri iyi değerlendirerek Karahanlilar ile bir gü-
ven anlaşmasi yapmaya muvaffak oldu Cemâziyelevvel 391 (Mart 1001). 
Buna göre Ceyhun nehri iki taraf arasinda sinir kabul edildi. O dönem 
için iki tarafinda işine gelen böyle bir anlaşmanin tenkidi için İlig Nasr’in 
Sultan Mahmûd’a kizini vermeyi kabul etmesi ve sihrî akrabalik kurulma-
si, muhtemelen gerçek niyetleri gizleyen bir samimiyet gösterisiydi. Fazla 
uzun sürmemesine rağmen Gazneliler ve Karahanlilar arasinda evlilik yo-
luyla dostluk gerçekleşti (Curfâdakânî, 1357, s. 249-250; İbnü’l-Esîr, 2016, 
s. 472; Nazim, 1931, s. 67; Hunkan, 2007, s. 156).

Gaznelilerin evlilik yoluyla akrabalik kurduklari diğer bir hanedan 
ise Me’mûnîler’dir. Kaynaklar, Gaznelilerin Me’mûnîler ile ilk temasi-
nin buranin hâkimi Me’mûnîler’den Ebü’l-Abbas Me’mûn, Sultan Mah-
mûd’un kiz kardeşi Hurre Kâlicî ile evliliğiyle başladiğini ve ilerlediğini 
aktarmaktadir. Zamanla değişkenlik gösteren Gazneli- Me’mûnî ilişkileri 
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belli bir seviyenin üzerine çikamadiği gibi iki taraf arasinda tam güven 
ortami da sağlanamadi. Sultan Mahmûd, Harezm’i ilk firsatta ele geçir-
menin planlarini yaparken Me’mûn ise Gazneliler’e hep kuşkuyla yaklaşti 
(Curfâdakânî, 1357, s. 374; İbnü’l-Esîr, 2016, s. 542; Beyhakî, 2019, s. 635; 
Gerdîzî, 1363, s. 395; Hamdullâh Mustevfî-yi Kazvînî, 2018, s. 317; Mîr-
hând, 1338, s. 111; Nazim, 1931, s. 57-58). Nihayetinde Sultan Mahmûd 
ve Me’mûnîler’den Harezmşâh Ebü’l-Abbas Me’mûn arasinda bir anlaş-
ma gerçekleşti. Buna göre Ebü’l-Abbas Me’mûn Gazneliler’e tabi oldu ve 
hutbeyi Sultan Mahmûd adina okutmayi kabul etti. Hutbenin Gazneliler 
adina okunduğunu haber alan Me’mûn’un kumandanlari bu durumu ka-
bul etmeyerek başkaldirdilar (Curfâdakânî, 1357, s. 374-375; İbnü’l-Esîr, 
2016, s. 542; Beyhakî, 2019, s. 642-643; Gerdîzî, 1363, s. 395; Mîrhând, 
1338, s. 111-112; Barthold, 1990, s. 296-297; Nazim, 1931, s. 58). İsyan 
eden kumandanlar Me’mûn’u öldürerek yerine on yedi yaşindaki yeğeni 
Ebü’l-Hâris Muhammed’i geçirdiler Şevval 407 (17 Mart 1017). Yaşanan-
lari öğrenen Sultan Mahmûd eniştesi Me’mûn’un intikamini almak baha-
nesiyle, gerçekte ise Harezm’i zaptetmek için gerekli hazirliklari tamam-
ladiktan sonra Âmül yolundan ihtiyatla harekete geçerek bölgeye geldi. 
Güçlü Gazneli ordusu Harezm kuvvetlerini hezimete uğratarak buranin 
başşehri Gürgenç’e girdi, böylece Me’mûnîler’e son verildi (3 Temmuz 
1017). Eniştesine yapilanlara dayanarak bölgeyi ele geçiren ve Harezm’i 
Hâcib Altuntaş’in yönetimine veren Sultan Mahmûd Gazne’ye döndü 
(Curfâdakânî, 1357, s. 375-376; İbnü’l-Esîr, 2016, s. 542-543; Beyhakî, 
2019, s. 643-645 vd; Gerdîzî, 1363, s. 395-396; Hamdullâh Mustevfî-yi 
Kazvînî, 2018, s. 317; Mîrhând, 1338, s. 112-113; Nazim, 1931, s. 58-60; 
Barthold, 1990, s. 297-298; Bayur, 1987, s. 159-160). Gazneli hükümdarlari 
Alptegin’den itibaren evlilik yoluyla akrabalik kurulmaya ve bu yolla iki-
li ilişkilerini güçlendirilmesine önem vermişlerdir. Bu durum kisa süren 
saltanat mücadelesinden sonra devletin yönetimine geçen Sultan I. Mesûd 
zamaninda da devam etmiştir.

Mesûd’un Gazne Tahtına Geçmeden Önceki Faaliyetleri

Gazneli Sultan I. Mesûd, 338 (998) tarihinde Gazne’de dünyaya geldi. 
el-Cûzcânî, ise Mesûd’un doğum tarihinin kardeşi Muhammed ile ayni 
gün olduğu kaydetmektedir (el-Cüzcânî, 2015, s. 37; Nazim, 1979, s. 133; 
Merçil, 2004, s. 346). Babasi Sultan Mahmûd Büst ve Zemîndâver yo-
luyla Gûr gazasina gittiği zaman iki oğlu, Emir Mesûd ve Emir Mu-
hammed ile kardeşi Yusuf’un Zemîndâver’de birakti (Beyhakî, 2019, s. 
97 vd). Sultan Mahmûd, Gûrlular’i itaat altina almak üzere 405 (1014-
1015) yilinda Büst şehrinden hareket ederek Gûr ve Zemindâver’e siniri 
olan Havâbîn üzerine yürüdü. Sultan Mahmûd bu sefere yaninda oğlu 
Mesûd’u da götürmüştü. Mesûd da babasinin güvenini boşa çikarmaya-
rak bu savaşta büyük bir yararlilik ve kahramanlik göstermişti. Mesûd, 
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savaşlarda gösterdiği başarilardan dolayi babasi Sultan Mahmûd tarafin-
dan savaşin ardindan veliaht ilan edildi (Beyhakî, 2019, s. 100; Nazim, 
1931, s. 72). Elde edilen zaferlerdeki katkisi sayesinde her geçen gün daha 
fazla ön plana çikan Mesûd, kisa zaman sonra Sultan Mahmûd Herât şeh-
rinin idaresini kendisine verince Emir Mesûd Herât’a giderek oraya yer-
leşti (408/1017) (Curfâdakânî, 1357, s. 367; Gerdîzî, 1363, s. 397; Nazim, 
1979, s. 133; Merçil, 2004, s. 346).

Sultan Mahmûd ve Mesûd’un arasindaki iletişimin fitnecilerinde 
körüklemesiyle bozulmasi sonucunda babasi tercihlerini diğer oğlu Mu-
hammed’den yana kullandi. Sultan Mahmûd, vefat etmeden önce ülke-
sinin topraklarini beş Muhammed ve Mesûd arasinda paylaştirdi. Fakat 
Mesûd bu taksimde kendisine adaletsizlik yapildiği için babasina karşi 
gücendi. Gelişmelerden haberdar olan Sultan Mahmûd ölümünden az bir 
zaman önce Mesûd’u veliahtliktan uzaklaştirarak Gazneli topraklarinin 
hepsini Muhammed’e birakti (Beyhakî, 2019, s. 115-116; el-Cüzcânî, 2015, 
s. 38-39; Halilî, 1387, s. 135). Sultan Mahmûd’un ölümünden sonra tahta 
Muhammed’in geçmesi üzerine iki kardeş arasinda saltanat mücadelesi 
başladi. Kardeşi karşisinda üstünlük sağlayan Emir Mesûd, 422 yilinin 8 
Cemaziyelâhir (3 Haziran 1031) tarihinde askeri düzen içeresinde hal-
kin sevgi gösterileri ve büyük bir debdebeyle Gazne’ye ulaşarak tahtin 
yeni sahibi oldu (Beyhakî, 2019, s. 238; İbnü’l-Esîr, 2016, s. 23; Halilî, 
1387, s. 152; Gerdîzî, 1363, s. 426).  

Sultan I. Mesûd’un Evlilikleri

Kaynaklarda Gazneli Sultan I. Mesûd’un evlilikleri, nişan merasimleri 
ve ailesiyle ilgili önemli bilgiler yer almaktadir. Emir Mesûd, ilk evliliğini 
Karahanli hanedanindan Arslan Han Mansûr’un kiziyla yapti. Karahanli-
lar ve Gazneliler arasinda gelişen dostane ilişkilerin bir sonucu olarak İlig 
Nasr’in sağliğinda Arslan Han Mansûr kizini, Sultan Mahmûd’un oğlu 
Emir Mesûd’a nişanlamiş ve bunu İlig Nasr onaylamişti. Gazneliler ve 
Karahanlilar arasinda elçiler araciliğiyla dostluğu perçinlemek için Arslan 
Han Mansûr’un kizini kiymetli çeyiz ve hediyelerle birlikte Belh’te bulu-
nan Emir Mesûd’a getirdiler. Her yeri güzelce süslenmiş Belh’te gösterişli 
bir düğünden sonra Karahanli prensesi Sultan Mahmûd’un oğlu Mesûd 
ile nikahlandi (408/1017-1018) (Curfâdakânî, 1357, s. 366-367; İbnü’l-Esîr, 
2016, s. 566-567; Hamdullâh Mustevfî-yi Kazvînî, 2018, s. 316; Nazim, 
1931, s. 53; Bayur, 1987, s. 156-170; Barthold, 1990, s. 299; Hunkan, 2007, 
s. 166).

Evlilik hakkinda bilgi veren Kaşgârli Mahmud, Karahanli prense-
si gerdek gecesi Mesûd’u, ayağiyla dokunarak yere yikmiş ve “Kiz ile 
güreşme, kisrak ile yarişma” ata sözü bu olaydan sonra söylenir olmuş-
tur, demektedir. Ayni olayi Divân-ü Lügât-it Türk’ten aktaran Barthold 
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ise gelin ile damadin ilk gece sonu döğüşe varan kavgaya tutuştuklarini 
söylemektedir (Kaşgârli Mahmud, 1985, s. 474; Barthold, 1990, s. 299). 
Emir Mesûd, bu evliliğini Sultan Mahmûd tarafindan Herât’in yönetimi 
kendisine verdiği (408/1017) yilinda bu şehre gelip yerleştiği zaman ger-
çekleştirdi. (Curfâdakânî, 1357, s. 367; Gerdîzî, 1363, s. 397; Nazim, 1931, 
s. 72-153-167; Nazim, 1979, s. 133; Bosworth, 1963, s. 227; Merçil, 2004, 
s. 346).

Emir Mesûd’un, ikinci evliliğini İbn Kâkûveyh’in kiziyla gerçekleş-
tirdi. Sultan Mahmûd, küçük oğlu Emir Muhammed’in kendisinden sonra 
yaşanabilecek taht mücadelesinde önünü açmak ve Emir Mesûd’u, Gaz-
ne’den uzaklaştirmak için Irak-i Acem’e sefer düzenleyip burayi hâki-
miyet altina aldiktan sonra Irak’in idaresini ona vermişti. Emir Mesûd bu 
nedenle Irak’ta bulunup burayi tek başina (müstakil) idare ederken İbn 
Kâkûveyh’in kiziyla evlendi. İbn Kâkûveyh, ilk başlarda Irak idaresinde 
Mesûd’un nâibliğine getirildi. Fakat sonradan isyan edip bağimsiz olmaya 
çalişsa da başarili olamadi (Mîrhând, 1338, s. 127; Hândmîr, 1380, s. 385; 
Bosworth, 1963, s. 227).

Emir Mesûd, üçüncü evliliğini babasini vefatindan sonra tahta geçtiği 
zaman Karahanli hanedanindan Kadir Han’in kizi Şah Hatun ile yapti. 
Daha önce de zikrettiğimiz Semerkând görüşmesine (Mart-Nisan 1025) 
göre Gazneliler ve Karahanlilar arasinda akrabalik tesis edilmesi için Ka-
dir Han Yûsuf oğlu Buğra Han Muhammed ile Sultan Mahmûd’un kizi 
Hürre Zeyneb ve Kadir Han kizi ile Sultan Mahmûd’un oğlu Muham-
med’in nikahlanmasina karar verilmişti. Fakat Muhammed daha önce ak-
tardiğimiz üzere hapsedilince bu evlilik gerçekleşememişti. Bunun için 
ayni kizi Emir Mesûd’a nikahlamak istediler. Emir Mesûd, bu konuda 
Hâce Ahmed ve Ebû Nasr ile istişare ederek Rebiülevvel 421 (Mart 1031)1 
kizin kendisiyle nikâhlanmasini istemek ve iki hanedan arasindaki ahit, 
akit ve ittifaki yenilemek üzere biri nedîmlerden, birisi de kadilardan ol-
mak üzere iki kişinin elçi olarak gitmesine karar verildi ve bu doğrultu 
da Ebû’l-Kâsim Hasîrî ve Kadi Ebû Tâhir Tebbânî elçi olarak seçildiler. 
Daha sonra Türkistan hanina gönderilmek üzere çok itinali bir mektup ve 
iki müşafehe2 hükümdarlarin sözlü olarak söylediği ve kâtiplerin yaziya 
geçirdi emir ve ferman yazildi. Ardindan Kadir Han’a sunulmak üzere ve 
evlilik merasimi için gerekli olan kiymetli hediyeler hazirlandi. Bunlar 

1  Beyhakî bu olayin 421 yilinda 3 Rebiülevvel Pazartesi günü gerçekleştiğini kaydetmektedir. 
Fakat Pazartesi günü Rebiülevvel ayinin dördüncü gününe denk gelmektedir. Tercümede de 
hicri takvimin miladi karşiliği verilirken bu tarih 4 Rebiülevvel olarak kabul edilip, miladi tarih 
olarak 1 Mart 1031 yili verilmiştir. Bu yüzden biz de olayin tarihi olarak sadece ay ve yil verdik. 
Beyhakî, 2019, s. 181.
2  Bir göreve atanan kimsenin veya elçinin hükümdarin huzuruna çiktiği zaman şifahi olarak 
kendisinden söylenilmesi istenilen konularin yaziya aktarilmiş şeklidir. Kendisine müşafehe 
verilen kişi veya elçi orada yazilanlara göre vazifesini yapar ve söyleyeceklerini ona göre 
söylerdi. Enverî, 1270, s. 261.
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çok külfetle tedarik edilmiş kiymetli birçok eşyaydi. İçlerinde, incilerle 
süslenmiş, iki kadeh bundan başka altin işlemeli elbiseler ve diğer her 
cinsten ve neviden Rum, Bağdat, İsfahan ve Nişabur elbiseleri, türlü türlü 
ipek ve keten top top kumaşlar ve misk, öd, amber ve “yekdâne denilen 
iki inci gerdanlik vardi. Han ve oğlu Buğrategin Süleyman ile hatunlara, 
gelinlere, halalara, hâciblere ve ileri gelen kimselere ayri ayri hediyeler 
hazirlandi. Gerekli hazirliklarin tamamlanmasindan sonra elçilik heyeti 
Rebiülevvel 421 (Mart 1031) ayinin sonuna doğru Belh’ten hareket ede-
rek ve Kâşgar’da bulunan Kadir Han’in yanina gitmek için yola çiktilar. 
(Beyhakî, 2019, s. 181-182-203; Nazim, 1931, s. 55; Bosworth, 1963, s. 119-
178; Barthold, 1990, s. 314; Hunkan, 2007, s. 172-175; Bayur, 1987, s. 172; 
Yilmaz, 2020, s. 284). 

Ebû’l-Kâsim Hasîrî ve Kadi Ebû Tâhir Tebbânî, yanlarindaki elçi-
lerle beraber Kadir Han ile görüşüp, anlaşabilmek için Türkistan’a gel-
melerinin üzerinden yaklaşik üç yil geçti. Nihayetinde bu heyet Kadir 
Han’in kizini Sultan Mesûd’a, Buğrategin’in kizini da Emir Mevdûd’a 
almak için fikir birliğine vardilar ve kizlarin nikahlarini kiydilar. Fakat 
bu sirada Kadir Han vefat etti.  Yerine veliaht olan büyük oğlu Buğrate-
gin Süleyman geçti ve kendisine Arslan Han unvani verdiler. Bu ve buna 
benzer bazi olaylar nedeniyle Belh’ten, Türkistan’a gelen Gazneli heye-
tinin ziyareti oldukça uzun sürdü. Neticede kendilerine verilen vazifeyi 
yerine getiren Gazneli heyeti, Kâşgar’da yaklaşik dört yil kaldiktan sonra 
Karahanli Arslan Han’inda yanlarina dahil ettiği kendi elçileriyle beraber 
Gazne’ye dönerken yolda Emir Mevdûd için nikahlanan kiz öldü. Heyet 
Pervan’a geldiği zaman Kadi Ebû Tâhir Tebbânî hastalanarak burada 
vefat etti. Ebû’l-Kâsim Hasîrî başkanliğindaki elçilik heyeti ve Kadir 
Han’in Emir Mesûd’a nikahlanan kizi Şah Hatun bir mahfe içerisinde, her 
tarafi her tarafi muazzam süslenmiş Gazne’de büyük bir debdebe ve kutla-
mayla karşilandi 19 Şevval 425 (6 Eylül 1034) (Beyhakî, 2019, s. 393-394; 
İbnü’l-Esîr, 2016, s. 68; Bosworth, 1963, s. 178; Barthold, 1990, s. 314; 
Bayur, 1987, s. 190; Hunkan, 2007, s. 185-186).  

Gelin Şah Hatun Irak’tan Belh yolu üzerinden buraya geldi ve saltanat 
tahtina oturdu. Oldukça gösterişli karşilamanin ardindan elçiler ve gelin 
Şah Hatun’un mahfesi Şeckâv’a gelerek burada kaldi. Ertesi gün Şevval’in 
çikmasina sekiz gün kala (9 Eylül 1034) tarihinde teşrifatçilar, muhafiz-
lar reisi ve mihmandar yedek atlar ile gidip Arslan Han’in elçilerini alip 
getirdiler. Şehrin süslenmesini ve saçilan dinarlari gören elçiler hayretler 
içinde kaldilar. Elçiler atlarindan indirdiler ve kendilerine yiyecek ikram 
ettiler. İkindiye doğru memleketin bütün ayan, eşraf kadinlari ve hizmet-
çileri Şeckâv’dan gelini karşilamaya gittiler ve oradan şehre gelmek için 
muhteşem bir alay düzenlediler. Birkaç gün şehir böyle süslü kaldi. Ahali 
şenlik yapti ve herkes gönlünce eğlendi. Nihayet organizasyon sona erdi. 
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Bir süre sonra Karahanli elçileri huzura kabul edilerek anlaşmalari onay-
latti. Devaminda ziyafetler ve çevgan oyunlari yapildiktan sonra Sultanin 
birçok iltifatina mazhar olduktan sonra izzet ve ikam ile Türkistan’a yolcu 
edildiler. Böylece iki taraf arasinda elçilerin ve mektuplarin katkisiyla iyi 
bir dostluk ile sihri akrabalik tesis edildi (Beyhakî, 2019, s. 394; Hunkan, 
2007, s. 186).

Daha önce de zikrettiğimiz üzere Sultan Mesûd, dördüncü evliliğini 
Ebû Kâlincâr’in kiziyla gerçekleştirdi. Ziyârîlerden, Menûçihr’in ölümü-
nün ardindan “Şerefülmeâlî” lakabiyla oğlu Enûşirvân (Nûrşivan) tahta 
çikti ve metbû tanidiği Sultan Mahmud’a vergi ödedi. Enûşirvân (Nûr-
şivan) (23 Mart 1032) tarihinde Gürgan’da (Cürcân) vefat edince başari-
li işlere imza atan ve eskiden beri buranin idaresini eline almak isteyen 
dayisi Ebû Kâlincâr, Sultan Mesûd’a mektup yazarak Gürgan’in kendi-
sine verilmesini istedi. Sultan Mesûd, onun bu talebini olumlu karşiladi 
ve Mihrigân’da Belh’e gittiği zaman burada görüştükten sonra bazi şart-
lar karşiliğinda Ebû Kâlincâr’in emirliğini tasdik ettiler. Ebû Kâlincâr’in 
emirliği tasdik edilip menşuru yazildiktan sonra mükemmel hilatler hazir-
lanarak kendisine verilmek üzere elçilere teslim edildi (Beyhakî, 2019, s. 
310; İbnü’l-Esîr, 2016, s. 2-53; Nazim, 1931, s. 77-79; Merçil, 2013, s. 499; 
Bosworth, 2002, s. 523; Bosworth, 1963, s. 75; Madelung, 1975, s. 216).  

Daha sonra 10 Cemaziyülevvel (13 Nisan 1033) tarihinde Sultan 
Mesûd’un fermaniyla vezirin oğlu Abdulcebbar’a hilatler giydirilerek, 
Nîşâbur’a hareket etmeden önce Gürgan valisi Ebû Kâlincâr’in vermekle 
yükümlü olduğu borçlarinin tahsil edilmesini ve nikahlanan kizinin geti-
rilmesi talimati iletildi. Sultan Mesûd’un bu emrinden sonra Vezir Abdus-
samed’in oğlu Abdulcebbar, hadim ve mahfeyle beraber Ebû Kâlincâr’in 
kizini getirmek için Gürgan’a gitmek için yola çikti. Seçkin ve gösterişli 
bir ekiple Gürgan’a giden Abdulcebbar kendisine verilen görevi yerine ge-
tirdikten sonra hediyeler, vergi borcu ve Ebû Kâlincâr’in kiziyla beraber 
geri döndü. Gürgan’dan dönen elçiler ve heyet gündüz vakti debdebeyle 
şehre giriş yapti. Nişâbûr’un yüksek tabakasina mensup önemli kimsele-
rin hanimlari gelini karşilamak için şehirden yarim fersah dişari çiktilar. 
Gürganlilar’i ve Ebû Kâlincâr’in kizini muhteşem bir karşilamayla izzet 
ve ikramlarla Nişâbûr’a getirdiler. Gelinin mahfesi ve maiyetini Sultan 
Mesûd’un fermaniyla cennet köşkleri gibi süsledikleri Hasenek’in köşküne 
köşk ve sarayina götürdüler. Gelini, mürebbiyelerini, dadilarini, hizmet-
karlarini, hadimlerin karilarini ve cariyeleri buraya yerleştirdiler. O, gece 
öyle fazl mum ve meşale yaktilar ki her taraf gündüz gibi oldu. Harem-i 
sultaninin hadimleri haremin kapisinda oturdular. Dergâhin önüne çok sa-
yida piyade ve nöbetçiyle beraber bir hâcib tayin edildi. Sultan Mesûd’un 
fermaniyla saraya bazi hediyeler gönderildi. Gece yarisi sultanin haremin-
deki bütün kadinlar Şâdyâh’dan oraya geldiler. Sultan Mesûd, ertesi günü 
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saraya çok sayida altin, mücevher ve zarif şeyler gönderilmesini emretti. 
Nişâbûr’un yüksek tabakasindan kadinlarin davet edildiği ziyafetler veril-
di. Bütün bunlar yaşanirken gelin mahfenin içindeydi, kimse onun yüzünü 
görmedi. Sultan Mesûd, yatsi namazi vaktinde Şâdyâh’dan maiyetindeki 
kalabalik grupla yola çikarak Hasanek’in köşküne geldi. (Beyhakî, 2019, s. 
344-358-365; İbnü’l-Esîr, 2016, s. 53-54; Bosworth, 1963, s. 75; Madelung, 
1975, s. 216). 

Sultan Mesûd, gözünün güneşi, gelinin ay yüzünü gördü. O güneşi 
görmekle Cürcânlilarin iftihar ve şerefi artti. O gün zifaf oldular. Sultan, 
ertesi günde haremde zevk ve sefayla meşgul olduktan sonra üçüncü günü 
geceye doğru Şâdyâh’a geldi. Böylece Sultan Mesûd, Ebû Kâlincâr’in ki-
ziyla göz alici bir organizasyonla evlendi. Sonrasinda ise (2 Recep/3 Ha-
ziran 1033) tarihinde gelinin mahfesi ile Gürgan’dan beraber gelen Ebû 
Kâlincâr’in hadimlerine ve elçilerine şanlarina layik hilatler verildi. Ay-
rica bir de valilere özel verilen gayet muhteşem bir hilat Ebû Kâlincâr’a 
verilmek üzere elçilere teslim edildi. Bunlar ertesi günü Gürgan’a gittiler. 
Ebû Kâlincâr’in kizinin gelin alayiyla beraber çeyiz olarak gelen kiymetli 
eşyalara dair detaylari mutribe Sitti Zerrin’den duyup aktaran Ebu’l-Fazl 
Beyhakî bu konuda şu bilgileri vermektedir: “Ebû Kâlincâr’in kizi Sultan 
Mesûd’un pek yakin idi ve hatta hâcibe olmuştu. Sultan onunla saraylilara 
her hususta haberler gönderirdi. Gelinin beraber getirdiği çeyiz arasinda 
bir taht vardi ki sanki bostan idi. Tahtin zemini gümüş şeritten örülmüş-
tü. Bunun üzerine altindan yapilmiş üç ağaç dikmişlerdi. Bu ağaçlarin 
yapraklari zümrüt firuze ile meyveleri türlü türlü yakuttan yapilmiş idi. 
Sultan Mesûd, bu tahti gördüğü zaman çok beğendi. Ağaçlarin dört yani-
na yirmi tane nergislik konulmuş, bunlarin çiçekleri altin, gümüşten ve 
çeşitli mücevherlerden yapilmişti. Bu nergislerin dört yanina da gümüş ve 
altin tabaklar koymuşlar ve bunlarin içine de amber ve kâfur şemâmeler 
doldurmuşlardi. Getirilen çeyiz eşyasindan biri böyleydi, artik diğerleri-
nin de nasil olduğunu sen bundan kiyas et.” Böylelikle Sultan Mesûd iki 
taraf arasinda kiymetli hediyeleşmenin olduğu uzun süre hafizalarda ka-
lan debdebeli bir düğünün ile Ebû Kâlincâr’in kiziyla evlendi. (Beyhakî, 
2019, s. 366-367).

Sultan Mesûd’un, bu dört evliliği dişinda bir tanede yarim kalmiş ni-
kahi bulunmaktadir. Mesûd’un amcasi Emir Yusuf’un iki kizi vardi. Bun-
lardan biri yetişkin diğeri ise henüz yetişkin değildi. Babasi Sultan Mah-
mûd bu kizlardan yetişkin olani Emir Muhammed’e ve küçük kizi da hati-
ri kalmasin diye Emir Mesûd’a nikahladi. Sultan Mahmûd, Emir Muham-
med’in Küçük Meydan karşisindaki sarayinda ona dillere destan düğün 
yapti ve iltifatlarda bulunduktan sonra şahane bir hilat ile değerli hediyeler 
verdi. Düğünden sonra Sultan Mahmûd maiyetiyle beraber oradan ayrildi. 
Fakat o gece gelin ateşlendi. Yatsi namazi vakti tahtirevanlar getirdiler. 
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Gazne irmağinin kenarlari seçkin davetlilerin hanimlariyla doldu, çok sa-
yida mum ve meşale yaktilar. Bu şenlikler esnasinda zaten rahatsizlanip, 
ateşlenen gelini alip zifaf için hazirlanan Emir Muhammed’in köşküne 
götürdüler. Fakat hastaliği artan biçare kiz mücevherlerin içinde ömrünün 
baharinda öldü. Şenlikler eşliğinde düğüm sürerken gelinin vefat ettiği 
öğrenildi ve hemen Sultan Mahmûd’a haber verildi. Bu aci olayi öğrenen 
ve çok üzülen Sultan Mahmûd, ertesi günü Emir Mesûd’a nikahlanmiş 
olan kizin Emir Muhammed’e nikahlanmasini emretti. Babasinin bu dav-
ranişi Emir Mesûd’un çok ağirina gitti fakat bir şey söyleyemedi. Bu kiz 
o dönem henüz küçük bir çocuktu, bu nedenle onu Emir Muhammed’in 
sarayina götürmediler. Bu olaylardan bir müddet sonra Sultan Mahmûd 
vefat etti. Sonrasinda Emir Muhammed’in Gazne’de tahta oturduğu za-
man on dört yaşinda olan bu kizin ona vardiği aktarilmaktadir. Yaşanan 
bu talihsiz nikah hadisesinden ve taht mücadelesi esnasinda amcasinin 
Sultan Mahmûd’un, Emir Muhammed’i veliaht yapmak hususundaki fik-
rine riayet etmesinden dolayi Emir Mesûd amcasi Emir Yusuf’u hiç haz-
zetmezdi (Beyhakî, 2019, s. 232; İbnü’l-Esîr, 2016, s. 22; Bosworth, 1963, 
s. 232; Bosworth, 1975, s. 187-189). 

Sultan Mesûd’un, ailesi hakkinda bilgi veren kaynaklar Mevdûd, 
Mecdûd, Saîd, Abdurrezzâk isminde dört oğlu olduğu zikredilmektedir. 
Şehzadelerinden, Emir Saîd yakalandiği çiçek hastaliği veya cinsel bir 
rahatsizliktan yüzünden (Aralik 1038) tarihinde öldü. Oğullarina karşi 
oldukça cömert ve düşkün olan Sultan Mesûd, Saîd’in ölüm haberinden 
sonra çok üzüldü, ağladi, sizladi perişan oldu. Sultan Mesûd, merhum 
oğlu Saîd’i şehzadeleri içinde diğerlerinden çok severdi. Bu yüzden onu 
kendisine veliaht yapmişti. Fakat Tanri Emir Mevdûd’a babasinin yerine 
geçmeyi nasip etti (Beyhakî, 2019, s. 488-490-530-531; el-Cüzcânî, 2015, 
s. 40; Hamdullâh Mustevfî-yi Kazvînî, 2018, s. 319-320; Merçil, 1989, s. 
76-77). 

Sonuç

Bu çalişmada Gazneli Sultan I. Mesûd zamaninda gerçekleşen evlik-
ler farkli yönleriyle aktarilmaktadir. İslamiyetin kabulüyle birlikte kuru-
lan ilk Müslüman-Türk devletlerinden Gazneliler’in Horasan, Afganistan 
ve Kuzey Hindistan’da uzun yillar güçlü bir siyasi yapi tesis etmesi te-
sadüf değildir. Kaynaklarda geçen bilgilere göre devletin kuruluşundan 
itibaren Gazneli Sultanlari bazi istisnalar dişinda evliliklerini siyasi amaç 
ve strateji ile gerçekleştirmişlerdir. Alptegin ile başlayan bu felsefe son-
raki dönemlerde devletin başina geçen diğer hükümdarlar tarafindan da 
benimsenmiştir. Karşilikli kiz alip verme ile kurulan dostluk ve akraba-
liklarin devlete olan bağliliği arttiği gözükmektedir. Gazneliler hakkin-
da bilgi veren eserlerde bilhassa Beyhakî’de, Gazneli Sultanlarinin evli-
lik konusunda oldukça titiz davrandiklari ve gelin olacak kizin asaletine 
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çok dikkat etikleri zikredilmektedir. Gazneliler evliliklerin çoğunu siyasi 
amaçlarla yapmalarina rağmen, kiz alip verirken özel hususlara da dikkat 
etmişlerdir. Örneğin müslüman olmayan ve kim olduklari belli olmayan 
kimselere, statüleri ve mevkileri ne olursa olsun itaat etmelerine rağmen 
kiz verilmediği görülmektedir. Gazneli Sultan Mahmûd bu tarz durumlar-
da evliliklerin gerçekleşebilmesi için önce bu kimselerin müslüman olma-
larini şart koşmuştur. Evliliklerde işin duygusal tarafi bir kenara birakilsa 
da yine de bazi özel kriterlere dikkat edilmiştir. Gazneliler zamaninda 
gerçekleşen evliliklerin önemli siyasi etkileri olmakla beraber bu tarz ak-
rabaliklarin Sultan Mesûd döneminde de devam ettiği görülmektedir. So-
nuç olarak Gazneliler zamaninda önemli siyasi dikkat çekici evliliklerin 
yapildiği ve bunun benzer örneklerin kurulan ilk Türk devletlerinden beri 
Türk kültür ve medeniyetinin uzandiği çeşitli sahalarda Türk devletleri 
arasinda canli bir şekilde sürdüğü açiktir.
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Ek 2: Gazneli Devleti Haritası

XI. yüzyılda Gazneliler (Merçil 1996, 481).
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Moğollar’a ve Selçuklular’a karşı Karamanoğlu-Eşrefoğlu ittifakı

Moğollarin gittikçe Selçuklu ülkesine hâkim olmalari, Selçuklu devlet 
adamlarini birer kukla haline getirmeleri, Anadolu’yu merhametsizce sö-
mürmeleri bazi Selçuk ve Türkmen beylerinin Anadolu istiklalini korumak 
için harekete geçmesine sebep olmuştur. Bunlardan ilki Selçuklu Beyler-
beyi Hatîroğlu Şerefeddîn, Moğollar’a karşi giriştiği mücadelede Memlûk 
Sultani Baybars’tan beklediği yardim gelmediği için, Moğollar tarafindan 
öldürülmüştür (Aksarayî, 2000:84).

Diğer taraftan Şemsüddîn Mehmed Bey de Hatîroğlu ile ayni zamanda 
harekete geçmiş, Baybars’tan sancak ve bayraklar alarak Konya’ya yürü-
müştür. Bu harekât esnasinda Mehmed Bey’in yaninda kendi kuvvetleriy-
le birlikte Eşref ve Menteşeoğullari yer almiştir. Anonim Selçuk-nâme bu 
bilginin tek kaynaği olup söz konusu harekâtta Eşrefoğullari kuvvetlerinin 
başinda yer alan beyin ismi açikça belirtilmemiştir ancak bu kişinin Eş-
refoğlu Süleyman Bey olduğu düşünülmektedir (Koca, 2012:102). Tarihî 
kayitlara göre, Eşrefoğullari ilk defa tarih sahnesinde burada görülecektir.

Moğollar ve Moğol hâkimiyetindeki Selçuklu idaresi karşisinda Ka-
ramanoğullari ile birlikte Süleyman Bey’in ortak hareketi daha sonraki 
dönemlerde de sürmüştür. Karamanoğullari ve Eşrefoğullari Anadolu’daki 
gelişmeleri yakindan takip ederek Moğollar’a ve Selçuklular’a karşi hare-
ket etmede veya hâkimiyet alanlarini genişletmede hiçbir firsati kaçirma-
mişlardir. Bu ortak hareketlerden biri de 1285 yilinda yapilmiştir. Selçuklu 
Sultani III. Giyaseddin Keyhüsrev, İlhanli Sultani Argun Han tarafindan 
öldürülmüş ve yerine II. Giyaseddin Mesud geçirilmiştir. Ancak öldürülen 
sultanin annesi II. Giyaseddin Mesud’un iktidarina itiraz etmiş topraklar-
dan iki torununa pay verilmesini isteyerek Karamanoğlu Bey ile Eşrefoğlu 
Beyliği’ni Konya’ya davet etmiştir. Yapilan anlaşmaya göre; beylerbeyli-
ği Karamanoğlu Güneri Bey’e, saltanat nâibliği ise Eşrefoğlu Süleyman 
Bey’e verilmiştir. Moğollara ve Moğol hâkimiyeti altindaki Selçuklu 
idaresi karşisinda Süleyman Bey ve Güneri Bey şehzadelere destek ver-
mek için ordulariyla beraber Konya’ya gelmiştir. Şehzadelerin henüz ço-
cuk yaşta olmalari sebebiyle onlari tahta çikarip görevlerini yapmişlardir. 
Daha sonra Keyhüsrev’in annesi, Moğollar tarafindan tahta çikarilan II. 
Mesud’a bir teklifte bulunarak torunlari ve kendisi arasinda saltanat taksi-
mi yapilmasini istemiştir. II. Mesud bu teklifi kabul etmemiş, ardindan ço-
cuklar üzerine ordu göndermiştir. Selçuklu ordusu karşisinda duramayan 
ve savaşi göze alamayan Güneri Bey ve Süleyman Bey kendi bölgelerine 
çekilmiştir (Koca, 2012:103).

1291’de Argun Han’in vefatiyla İlhanli Devleti’nin başina Geyhatu 
geçmiştir. Bu dönem yillardir ağir vergi ve baskilardan bunalan uç Türk-
menlerinin bağimsiz hareket etmeye başladiği bir dönemdir. Karamanli 
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beyliği ve diğer Türkmenlerden oluşan bir ordu Konya üzerine yürüyerek 
şehri kuşatmişlar ve Selçuklu Sultani II. Mesud yeni İlhanli hükümdari 
Geyhatu’yu Andolu’ya çağirmiştir. Bu davete icabet eden Geyhatu, Ka-
ramanlilar üzerine yürüyerek çok sayida Türkmeni öldürtmüş ve onlarin 
yoğun olduğu Larende şehrini ateşe vermiştir. Karamanlilari bertaraf ettik-
ten sonra istikametini Eşrefoğullarinin topraklarina çevirerek onlarin ül-
kesinde de yağma, tahrip ve katliamlarda bulunmuştur (Kaya, 2013:132). 
Bu aşamada şu soru aklimiza gelmektedir. İlhanli hükümdari Geyhatu Ka-
ramanoğullarinin Konya üzerine yürümesi sonucunda neden Eşrefoğullari 
beyliğini de cezalandirmiştir. Bu konuyla ilgili kaynaklardan yeterli bil-
gi elde edilememektedir. Fakat iki ihtimal söz konusudur. Birinci ihtimal 
coğrafi yakinlik, ikinci ihtimal ise Karamanlilarin Konya üzerine yaptiği 
seferde, Eşrefoğlu Türkmenleri de yer almaktadir.

Bu olaylar üzerinden Karamanoğullari ve Eşrefoğullarinin ilişkileri-
ni genel çerçevede inceleyecek olursak; Karamanoğullari ve Eşrefoğullari 
Anadolu’daki gelişmeleri yakindan takip ederek Moğollar’a ve Selçuklu-
lar’a karşi hareket etmede veya hâkimiyet alanlarini genişletmede hiç bir 
firsati kaçirmamişlardir. Eşrefoğullarinin tarih sahnesine ilk çikişi Kara-
manoğlu Mehmed Bey’in 1277 Konya’ya yaptiği baskin neticesinde Eşre-
foğullarinin bu ordu da yer almasi ile olmuştur. Yine bu iki beylik, 1285’te 
yeniden bir ortak harekâtla Sultan Giyaseddin Keyhüsrev taraftarliğinin 
öncülüğünü yaparak, Selçuklu iktidari üzerinde önemli roller oynamiştir. 
Selçuklu iktidarina yön vermeye çalişarak, kendi otoritelerini bu olay kar-
şisinda ortaya koymuş ve III. Giyaseddin Keyhüsrev’in annesi tarafindan 
istenen yardimi geri çevirmemiştir. Olaydan da anlaşildiği üzere Selçuklu 
Devleti yaşadiği taht kavgalari sonucu oluşan iç karişikliklar karşisinda 
kendisine yakin hissettiği beyliklerden yardim talep ederek olaylari çö-
zümlemeye çalişmiştir.
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Moğol istilâsından sonra kurulan Türk Beylikleri (Uluçay, 2012:353)

Eratna Devleti’nin Zayıflaması ve Bu Süreçte Karamanoğulları-
nın Rolü

Eratna Devleti Emîr Eratna adina kurulmuş olup Eratnalilar’in çev-
rede bulunan Türkmen beyliklerinden biri olan Karamanlilar ile bazen iyi 
bazen kötü münasebetler içinde bulunduklari kaynaklarda ifade edilmek-
tedir. Mesela, kendisini Osmanli’ya rakip gören Karamanoğlu beyliği, I.
Murat’in Rumeli’de geniş fetihlerde bulunmasina karşi Ankara Ahîleri ve 
Eratnalilar ile ittifak kurarak Bursa önlerine kadar ilerlemişlerse de I. Mu-
rat tarafindan geri püsürtüldüler. Emîr Eratna 1352 yilinda vefat edince iki 
oğlu İzzeddîn Cafer Bey ile Giyâseddîn Mehmed Bey taht mücadelesine 
başlamiş, Veziri Hoca Ali Şah’in bilgi ve isteği ile Giyâseddîn Mehmed 
Bey tarafindan Cafer Bey hapsedilmiş, böylelikle babasi Eratna Bey dö-
neminde sağlanmiş olan birlik ve beraberlik bozulmuş, ardindan da taht 
mücadeleleri başlamiştir.

Muhalif emirler, Emîr Seyyîd’in liderliğinde Giyâseddîn Mehmed 
Bey’i Konya’ya çekilmek zorunda birakmiş, Cafer Bey’i “İzzeddîn” unva-
niyla tahta çikarmişlardir. İzzeddîn Cafer Bey, 10 Ağustos 1354 itibariyla 
Eratna tahtina geçmiş, ilk olarak kardeşi Giyâseddîn Mehmed’i destekle-
yen devlet erkânini görevden almiş ve görev yerlerine kendi taraftarlarini 
getirmiştir. Ancak bilindiği gibi Cafer Bey’in saltanati kisa sürmüş ve bu 
saltanat döneminden sonra Karamanoğlu beyliğine siğinan kardeşi yeni-
den tahta geçmiştir.

Karamanoğlu Mehmed Bey ve Karamanoğlu Alâeddin Bey’in arkadaş 
olmasi nedeniyle Karamanoğlu Süleyman bey Eratnaoğlu Mehmed Bey’in 
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yeniden tahta geçmesi için o sirada Konya valisi olan Davud ve Kökez 
idaresinde yer alan orduyu Kayseri’ye göndermiştir. Karamanli ordusu 
Kayseri’ye gelmiş, Erciyes Daği eteklerinde Cafer Bey’in ordusu ile mü-
cadele etmiştir. Yedi aylik kuşatmaya rağmen Mehmed Bey ve arkadaşlari 
Kayseri Kalesi’ni alamamiştir. Mehmed Bey ağabey Cafer Bey’e karşi taht 
mücadelesinde başarisiz olmasina rağmen Karamanoğlu Alâeddin Bey’in 
araci olmasi ile Sultan Süleyman’dan Konya’da oturma iznine yeniden sa-
hip olmuştur. 

Konya Erzurum arasindaki bölgede yer alan Eratna Devleti’nde idari 
birliğin ve beraberliğin kaybedilmesi, devlet erkâninin perişanliğinin orta-
ya çikmasi, Eratnalilarin komşularini harekete geçirmiş ve Karamanlilar 
ilk darbeyi vurmuştur. Eratnalilarin son dönemlerinde Moğol kabileleri 
devleti çok huzursuz birakmiştir. Samagar ve Çaykazan Moğollari Kara-
manoğullarinin kişkirtmasi ile Eratnalilara hücum etmişlerdir (Gül, 2005: 
122). Karamanoğlu Alâeddin Bey durumu değerlendirerek harekete geç-
miş, Konya’yi ele geçirmiş, ardindan Niğde ve Aksaray’i da alarak Kayseri 
yolunu açmiştir. 

Karamanoğlu, Moğol kuvvetlerinin de yardimi ile 1375-1376 yilla-
ri arasinda Kayseri’ye hücum etmiş, ancak Kayseri’yi zaptetmiş bulunan 
Karamanoğlu Kadi Burhaneddîn’den çekinerek ondan antlaşma şartlarinin 
tespitine yardimci olmasini talep etmiştir (Göde, 1994:89-95). Karama-
noğlu bir süre sonra maiyetinde bulunan Moğol kuvvetlerinin hareketlerin-
den şüphelenerek bazi şartlarla Kayseri’nin idaresini Kadi Burhaneddîn’e 
birakmiş ve Konya’ya geri dönmüştür. Fakat Kadi Burhaneddîn, kesin ola-
rak Kayseri’den Karamanlilari tamamen temizlemeye karar vermiş, şehri 
geri almiştir. bu gelişmeler sonucunda Kadi Burhaneddîn Kayseri’yi Kara-
manlilarin tahribat ve mezaliminden kurtararak, ilk kez askerî kabiliyet ve 
enerjisini gösterme firsati bulmuş ve önemli bir zafer kazanmiştir. 

Karamanoğlu Beyliğinin Kadı Burhaneddîn Devleti ile İlişkisi

Kadi Burhaneddîn Ahmed’e komşu olan beylikler Karamanoğullari, 
Amasya Emirliği Erzincan Emirliği ile kuzeydeki Türkmen emirlikleri 
idi. Kadi Burhaneddîn daha önceden bu beylikler üzerinde hâkimiyet kur-
muş ancak sonradan beyliklerin muhalefeti ve düşmanliği ile karşi kar-
şiya kalmiştir. Sivas’in Memlûk ordusu tarafindan kuşatilmasi esnasinda 
Kayseri emiri olan Cüneyd, devlete karşi ortak saldiriya geçmiştir. Sirayla 
düşmanlarini itaat altina almaya başlayan Kadi Burhaneddîn’in siradaki 
hedefi Kayseri kalesi sahibi Cüneyd Bey’di. Cüneyd Memlûkleri Kadi 
Burhaneddîn’e karşi kişkirtmaktan geri kalmadiği gibi, Karamanoğlu Bey-
liği ile de işbirliği içerisine girmiştir. Aralarinda anlaşma yaptiktan sonra 
Karamanoğlu’nun yardimi ile Kayseri bölgesinde devlete bağli Türkmen 
ve Moğollar’a saldirmiştir. Bunun üzerine Kadi Burhaneddîn, Cüneyd’in 
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üzerine yürümüş, Cüneyd, Karamanoğlu beyliğinden yardim almiş fakat 
bu mücadele neticesinde Kadi Burhaneddîn’e sadakatini arz etmek zorun-
da kalmiştir (Yücel, 1987:36-39).

Kadi Burhaneddîn’in Karamanlilarla Savaşini ve Kayseri’yi fethet-
mesini ve Osmanoğlu’nun Konya’ya gelmesi sonucunda Kadi Burha-
neddîn’den yardim istemesini bir de dönemin kaynaği olarak görülen Es-
terâbadî’nin Bezm u Rezm isimli eserinden aktaralim. “Eratna hükümdarı 
Ali Bey zamanında Karamanoğlu ve askerî birlikler Kayseri’ye gelmişler, 
fakat Moğol askerlerinden korkarak kendi ülkelerine dönmek istemişlerdir. 
Kayseri’yi fethedip kaleyi ele geçirmenin zor olduğunu anlayınca orada 
bıraktığı adamlarını ve askerlerini Sultan’a emanet edip, onun emrine 
vermek istedi. Fakat Sultan yararı olmayacağını düşündüğü o anlaşmaya 
yanaşmak istemedi. Sultan, Karamanoğlu’na Larende, Konya ve Herakli-
ye’de kendi kullanımına bırakılmasını şart koştu. Karamanoğlu bu anlaş-
mayı kabul etti. Çok geçmeden Karaman Türkmenleri Kayseri’de uygun-
suz hareketlerde bulunup karışıklık çıkardılar. Sonunda saldırı düzenleyip 
şehri ele geçirdiler.” (Esterâbadî,1990:104-106).

Aradan bir süre geçince Kadi Burhaneddîn’in nâibi Larende’den dön-
dü. Karamanoğlu’nun teslim etmeye söz verdiği mülk onuşunda anlaşmaz-
lik çiktiğini, Karamanoğlu’nun o anlaşmazliğa müdahale edip ilgilenme-
diğinden bahsetti. Kadi Burhaneddîn, Karamanoğlu’nun kötülük ve riyâ-
karliğini anlayinca onun adamlarini Kayseri’den çikarip atmağa, onlarin 
kökünü kaziyip yok etmeğe karar verdi. Sonunda önüne çikan o zalimleri 
Kayseri’den sürdü. Onlarin baskisini zavallilarin üzerinden kaldirarak yö-
netimi eline aldi (Esterâbadî,1990:104-106).

Kadi Burhaneddîn Sivas’ta iken haberciler gelip, Osmanoğlu’nun Ka-
ramanoğlu’nun üzerine yürüdüğünü, Konya’yi kuşattiğini ve Moğollarin 
çoğunun onunla birleştiğini haber verdiler. Karamanoğlu, Kadi Burhaned-
dîn’e elçi göndererek ondan yardim istedi ve ordusuyla Kirşehir’e gelen 
Kadi Burhaneddîn, Karaman’a haberci göndererek ‘’Hiç Beklemeden bize 
katilin’’ dedi. Fakat Karamanoğlu, işi ağirdan almaya durup bekleyerek 
vakit öldürmeye başladi. Sonunda da kendisine yardim için gelmiş, onun 
için hazineler ve defineler harcamiş olan Kadi Burhaneddîn’i ihmal ederek 
Osmanli sultani Emir Bâyezid’in tarafina meyletti (Esterâbadî,1990:362). 
Beyşehir’i Bâyezid’a geri vererek sulh yapti.

Alâeddin Ali Bey’in Timur bağliliğinin haberini alan Kadi Burhaned-
dîn, Timur’un aleyhinde hareket etmesi sebebiyle iki taraftan sikişmiştir. 
Bunun yaninda Karamanoğlu, Burhaneddîn’e ait bazi bölgelere saldirmiş, 
bunun sonucunda Burhaneddîn Karamanoğlu üzerine yürümüştür. Aksa-
ray, Salime ve Zincirli kalelerini almiş, Niğde Kalesi’ni kuşatmiş fakat 
alamamiştir (Uzunçarşili, 2011:14).
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Karamanoğlu Alâeddin, Kadi Burhenddîn’in amansiz rakipleri arasin-
da idi. Doğrudan bu iki beylik hiç savaşmamiştir fakat Karamanoğlu Kadi 
Burhaneddîn’in düşmanlarina destek vererek bu devleti yipratmaya çaliş-
miştir. Mesela yikici faaliyetlerde bulunarak devleti yipratan Kayseri valisi 
Şeyh Müeyyed’in isyaninda Karamanoğlu’nun teşvik etmiştir. Şeyh Mü-
eyyed, bu isyanla Kayseri’yi ele geçirmek istemiş ve Karamanoğlu’nu bu 
şehre davet ederek, şehri ona teslim etmek niyetinde olduğunu bildirmiştir. 
Kadi Burhaneddîn, Kayseri için mücadeleye girişerek, bu şehri tekrar hâ-
kimiyeti altina almiştir. Şeyh Müeyyed’i öldürüp onu isyana teşvik eden 
Karamanoğlu’nun topraklarini taarruz ile yağmalamiştir (Uzunçarşili, 
2011:14). Kadi Burhaneddîn’in vefatindan sonra halk, oylama ile Osmanli 
hâkimiyetini seçerek Yildirim Bâyezid’a tâbi olmuştur.

Kadı Burhaneddîn’in Eratna Devletindeki Görevleri ve Hizmet-
leri

Kadi Burhaneddîn’in Eratna Devleti ile münasebeti, Eratnalilar Dev-
leti hükümdari Mehmed Bey tarafindan babasinin yerine Kayseri kadisi 
tayin edilmesiyle başlamiştir. 1374’de 21 yaşinda iken Kayseri beldesinin 
kadiliği ve şer’i yöneticiliği Kadi Burhaneddîn’e verilmiştir. Kadilik dö-
neminde kisa bir süre içerisinde din ve diyanet işlerinde, şeriat ve emniyet 
konularinda büyük bir düzelme gözlemlenmiştir. Zorbalar tarafindan el ko-
nulup gasp edilmiş mescitler, okullar tekkeler, hastaneler gibi kutsal yer-
ler zalimlerin elinden geri alinmiştir (Esterâbadî,1990:84-86). Eratna’nin 
vefatiyla Eratnali Beyler arasinda iktidar mücadelesi başlamiş, Moğol 
ve Türkmen topluluklari ayaklanmiş, ülkede büyük karişikliklar meyda-
na gelmiştir. Mücadelenin galibi Ali Bey olmuştur. Ali Bey’in yönetimde 
gösterdiği gevşeklik, her tarafa yayilinca yakinda ve uzakta bulunan emir-
ler, ülkenin yönetimini ele geçirmeyi akillarina koymuşlardir. Ülkesinin 
uzakliği bakimindan herkesten daha yakin, askerlerinin sayisi bakimindan 
herkesten daha üstün olan Karamanoğlu, bunlardan birisidir. Moğollardan 
Samagar ve Çaygazan’in ordusundan bir grup, Ali Bey’in üzerine yürü-
müştür. Ali Bey Sivas’a kaçmiş Karaman askerlerinden oluşan birlik onu 
takip etmiştir. Kadi Burhaneddîn, Ali Bey’i kurtarip yeniden hayata kavuş-
turmuştur. Bu olay Kadi Burhaneddîn’in şöhretini arttirmiştir (Esterâba-
dî,1990:102-103).

Devlet adamlarinin baski ve tehditleri sebebiyle Eratna hükümdari Ali 
Bey tahtini kaybetme tehlikesi ile karşi karşiya idi. Emirlik Ali Bey’e veril-
dikten sonra (1378)’de Kadi Burhaneddîn vezirlik makamina getirilmiştir. 
Devletin emirleri, ülkenin ileri gelenleri, kâtipler, memur ve askerler, Bur-
haneddîn’in ülke meselelerini çözme yeteneğini kendi gözleriyle görüp, 
onun bilgi ve becerisine itibar etmişledir. 1380 yilinda Ali Bey’in vefati ile 
birlikte Vezir Kadi Burhaneddîn, kendine bağli olan kişileri bir araya getir-
diği bir mecliste devletin mevcut durumu ile bu duruma yönelik tedbirlerle 
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ilgili detayli açiklamalar yapmiş, meclis tarafindan kabul edilen şartlar çer-
çevesinde yönetim Kiliç Arslan’a birakilmiştir (Esterâbadî,1990:134-136).

Kiliç Arslan Kadi Burhaneddîn’i kendisi için yönetime rakip olarak 
görmüştür. Kiliç Arslan’in yönetiminden memnun olmayanlar, en kisa sü-
rede tam yetki ile Kadi Burhaneddîn’in devlet yönetiminde rol almasini 
talep etmiştir. Bu talebi bastirabileceğini düşünen Kiliç Arslan ise Kadi’nin 
Sivas’tan uzak kalmasi ile sorunun çözüleceğini sanmiştir (Yücel, 1987:5-
7). Eratna Beyliği’ne tam olarak hakim olabilmek için Kiliç Arslan Kadi 
Burhaneddîn’i öldürmeyi planlamiş ancak  Kadi Burhaneddîn daha erken 
hareket ederek Kiliç Arslan’i ve ardindan da amcasi Keyhüsrev’i öldür-
müştür (Merçil, 2013:268).

Kiliç Arslan’in 1381’de öldürülmesi sonrasinda halk meclisi başkent-
te toplanmiş, bu öldürme olayinda Kadi Burhaneddîn’in hakli olduğu yö-
nünde karar vermiş ve oy çokluğu ile emirlik makamina Ali Bey’in oğluna 
naib olmasi için makamina Kadi Burhaneddîn’i getirme yönünde karar al-
miştir. 1381 yilinin başinda Burhaneddîn nâiblik görevi ile emîrlik maka-
mina gelmiş, iktidarini merkezde büyük oranda kurup yerleştirdikten sonra 
dişariya yönelmiştir.

Kadı Burhaneddîn’in Eski Eratna Beyleriyle Mücadeleleri

Amasya Emîri Haci Şadgeldi, Kadi Burhaneddîn Ahmed’in iktida-
ri karşisinda bir muhalefet ve düşmanlik politikasi başlatmiş, bu politi-
ka giderek güçlenmiştir. Kadi Burhaneddîn’in hükümdarliğina muhalefet 
ve düşmanlik politikasi güden kişiler arasinda Şadgeldi’nin oğlu Amas-
ya Emîri Ahmed, Tokat Emiri Şeyh Necib, Erzincan valisi Mutahharten, 
Kayseri valisi Ömeroğlu Cüneyd,Niksar hâkimi Tâceddîn gibi beyler yer 
almiştir (Koca, 2012:210). Ancak muhalif güçler bir lidere sahip değildir. 
Buna rağmen her biri Kadi Burhaneddîn’e karşi yürütülen düşmanca po-
litikalari desteklemek için hazir konumdadir. Fakat zaman içinde muhalif 
güçlerle giriştiği her mücadeleden başarili bir şekilde çikan Kadi Burha-
neddîn, hepsine gücünü kabul ettirmiştir.

Kadi Burhaneddîn’in Eratna Devleti’nin hizmetinde görev almiş bazi 
ahilerle de mücadele halinde olduğunu görmekteyiz. Anadolu Ahilerinden 
ve Kayseri şehir esnafindan olduğu bilinen Ahi Nevruz, Eratna hükümdari 
Ali Bey’in emirliğini yaptiği için, Eratnaoğullarina büyük bir sevgi ve mu-
habbet beslemiştir. Kadi Burhaneddin’e karşi girişimlerde bulunmuş olan 
Ahi Nevruz’un asil amaci Eratnaoğullarini yeniden tahta geçirmek olmuş-
tur. Kayseri ve Sivas şehrinde güçlü bir esnaf muhiti ile büyük muhalefet 
hareketleri sergilemiş bu yüzden Kadi Burhaneddîn bu guruba karşi hare-
kete geçmeyerek, dengeleri gözetmek durumunda kalmiştir (Hacigökmen, 
2006:221).
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İktidarini sinirlayan komutanlardan bir tanesini daha saf dişi birakan 
Kadi Burhaneddîn, kendisini hukuki olarak da hâkim kilmak için yeterli 
kudreti hissetmiştir. Esasinda Kadi Burhaneddîn, Eratnaoğlu Ali Bey’in 
çocuk yaştaki oğlunun hükümdarlik makamina sahip olmasina rağmen 
nâibliği boyunca bütün nüfus ve hükmü ele geçirmiş, bir sultan gibi hü-
kümdarlik yapmiştir. Ardindan İslâm hukuk ve ananelerine uygun olan bir 
kanun çerçevesinde fiilî durumunu uygun hale getirip saltanatini ilân et-
miştir.

Genel olarak Kadi Burhaneddîn’in amacini Eratna Devleti’ni yeniden 
ihya etmek olarak algilayabiliriz. Bu sebeple o rakiplerini yok etmek ye-
rine daima egemenliği altina almayi amaçlamiştir. Kayseri, Tokat ve Kir-
şehir çevrelerini ele geçirerek egemenlik sahasini genişleten Kadi Burha-
neddîn, 18 yil süren hükümranlik için ilk adimini atmiştir. Şartlar ve zaman 
olgunlaştiği anda kendi devletini kurmuştur. Bu bölüm Esterâbadî de şu 
şekilde anlatilmaktadir. Kadi Burhaneddîn için Sultan ifadesini kullana-
rak, “Sultan kalbine padişahlık sevdasını yerleştiren, tahtı kendinin malı 
gibi gören, zorba Hacı Şadgeldi’nin gailesinden kurtulduktan sonra huzur 
içinde padişahlık tahtına oturdu. Rum (Anadolu), Suriye ve Irak diyarları-
na birbiri ardına haberciler ve müjdeciler göndererek bu durumdan onları 
haberdar etti.”(Esterâbadî,1990:238) Müslüman hükümdarlara mektup ve 
elçiler göndererek tahta geçtiğini duyurmuştur. Bu aşamada Eratna emiri-
nin doğal mirasçisi konumunda olarak devlet tahti üzerinde hak iddiasinda 
bulunma olasiliği bulunan kişileri güçsüz birakarak kendi iktidarini sağlam 
hale getirmiştir (Yücel, 1987:9).
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GİRİŞ

21. yüzyilda gelişmekte olan ülkelerde kentli nüfusun artmasi ve tü-
keticilerin büyüyen şehirlerde hareket özgürlüğünün azalmasi yeni yemek 
tüketim alişkanliklarinin ortaya çikmasina sebep olmaktadir. Şehirlerde 
yaşayan birçok insanin yemek ihtiyacini karşilamak için sinirli zamaninin 
olmasi, çalişan nüfus için yiyecek içecek imkani sunan kurumlarin varliği-
nin az olmasi gibi nedenlerden dolayi günümüzde dişarida yemek tüketme 
alişkanliği oldukça artmiştir. Sokak gida ticareti, gelişmekte olan ülkeler-
de en hizli gelişen iş kollarindandir. İşgücüne katilan ve yaşadiği yerden 
uzakta çalişan insanlarin sayisi arttikça sokak gidalari en erişilebilir gida 
kaynaği olarak tercih edilmeye başlanmiştir. Sokak lezzetleri, dünyada ta-
rih boyunca hemen hemen her yerde varliğini sürdürmüştür. Sosyal, eko-
nomik, teknolojik, kültürel ve sanatsal gelişmelerle birlikte ulusal kimliğin 
oluşmasinda önemli rol oynayan sokak lezzetleri hem gelişmiş hem de ge-
lişmekte olan ülkelerde  yaygin olarak tüketilmekle birlikte yerel mutfak 
geleneğinin bir parçasini oluşturmaktadirlar (Demir vd., 2018).

Özkul ve Kanyilmaz’in (2012) yaptiği bir araştirma sonucunda seyyar 
olarak en çok satişi yapilan ürün, %22,0 ’si nin simit olduğu belirlenmiştir.  
% 14,0’nün  döner/kokoreç satişi, %12,0’sinin  meyve/sebze satişi olduğu 
tespit edilmiştir. Seyyar saticilarin bu mallarin satişini tercih etmesinin en 
önemli nedenleri arasinda, halk tarafindan daha çok tercih edilmesi, mala 
ulaşimin daha kolay olmasi ve malin maliyetinin az olmasi özelliği bulun-
maktadir. 

Yemek kamyonu yani Food-Truck akiminin ortaya çikişi 1866 yilinda 
Teksas’ta gezici siğir beslemek için yaratilan ‘chuckwagon’ adli kamyo-
na dayanmaktadir. Dizayn edilen bu vagonda kurutulmuş fasulye, kahve, 
misir unu ve benzeri muhafaza edilmesi kolay olan genellikle kurutulmuş 
veya tuzlanmiş veya tütsülenmiş gida maddeleri bulunmaktaydi. Modern 
gida kamyonunun ortaya çikişi ise 1872 yilinda Walter Scott’un küçük bir 
kapali vagona keserek açtiği pencereden sandviç satmasiyla başlamiştir. 
1880’li yillara gelindiğinde Thomas H. Buckley, Massachusetts’teki Wor-
cester’de öğle vagonlari üretmekteydi; lavabo, buzdolabi, ocak, ayrica 
renkli pencereler ve diğer süsleme özellikleri ile tanitilan çeşitli modelleri 
ortaya çikmiştir. Taşinabilir gida kamyonlari, “roachcoaches”, “gut trucks” 
isimleri ile şantiye, fabrika gibi yerleri dolaşmasi sonucu yayginlaşmiş-
tir (Gökçe ve Sunar, 2017). Bugün, bazi bölgelerdeki gida kamyonlarini 
ülkenin dört bir yanindaki şehirlerde, küçük kasaba ve banliyölerde, ofis 
ve endüstri parklari gibi beklenmedik yerlerde görülmektedir (http://ij.org, 
2019).
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1. Yemek Kamyonları (Food-Truck)

Sokak yemeği, hemen hemen her ülkede yaygin tüketim alanina sa-
hiptir. Ancak, her kültürde farkli çeşitte sokak yemeği ve sokak yemeği 
tüketenler arasinda farkli bir ilişki vardir. Son yillarda özellikle nüfusun 
yoğun olduğu bölgelerde yabanci literatürde “Food-Truck” olarak bilinen 
Türkçeye ise gida kamyonu olarak çevrilen tekerlekli restoran sayisi hizla 
artmaktadir. İlk olarak 1800’lü yillarin sonlarinda ABD’de eski bir ordu va-
gonuna iç raflar ve mutfak gereçleri, yiyecek ve tibbi malzemeler stoklana-
rak ortaya çikmiştir. Dizayn edilen bu vagonda kurutulmuş fasulye, kahve, 
misir unu ve benzeri muhafaza edilmesi kolay olan genellikle kurutulmuş 
veya tuzlanmiş veya tütsülenmiş gida maddeleri bulunmaktaydi. Modern 
gida kamyonunun ortaya çikişi ise 1872 yilinda Walter Scott’un küçük bir 
kapali vagona keserek açtiği pencereden sandviç satmasiyla başlamiştir. 
1880’li yillara gelindiğinde Thomas H. Buckley, Massachusetts’teki Wor-
cester’de vagonlar üretmekteydi. Zamanla lavabo, buzdolabi, ocak, ayrica 
renkli pencereler ve diğer süsleme özellikleri ile tanitilan çeşitli modelleri 
ortaya çikmiştir. Taşinabilir gida kamyonlari, “roachcoaches”, “gut trucks” 
isimleri ile şantiye, fabrika gibi yerleri dolaşmasi sonucu yayginlaşmiştir 
(Gökçe ve Sunar, 2017). 

2014 yili istatistik verilerine göre Türkiye nüfusunun %16,5’ini (12 
milyon 782 bin 381 kişi) 15-24 yaş arasi gençler oluşturmaktadir. Dolayisi 
ile Türkiye’de fast food tüketen gençler, ciddi bir pazar payini oluşturmak-
tadir. Pazar için gençlerin hayati önemi vardir. Çünkü gençler üzerinde 
etkili olmak sadece 7’den 70’e uzanan bir marka ve imaj bağimliliği değil, 
yeni nesillere kadar uzanan kârli bir stratejidir. Türk tipi fast food örnekle-
ri, döner, pide çeşitleri, köfte ve kebap gibi izgara çeşitleri, gözleme, tost 
ve sandviç gibi kantin ürünleri, çiğ köfte, simit ve poğaça gibi pastane 
ürünleri olarak siralanabilir. Bunlarin yani sira hamburger ve pizza gibi 
bati tarzi fast food ürünleri tüketilmektedir (Uğur, 2018).

Türkiye’de Türk yemeklerinden oluşan yiyecek kamyonlarinin yani 
sira dünya lezzetlerini de bulmak olasidir. İstanbul’da belirli lokasyonlarda 
bulunan taco kamyonlari “taco departman” ile Meksika kültürünü yansit-
makta, falafalleri ile meşhur “Gangon mutfak”, kahvesi ile ünlü “Manivela 
Coffee Truck” hizmet sunmaktadir. Bu yiyecek kamyonlarinin müşterilere 
en büyük katkisi yiyeceklerin ayaklarina kadar gidiyor olmasidir. Fakat 
ruhsatlandirma ile ilgili problem yaşadiklarindan her yerde park halinde 
duramamakta ve bazi şehirler özel lisans ile birlikte izin şarti istemektedir-
ler (www.academia.edu, 2020).

2. YÖNTEM

Araştirmanin bu bölümünde araştirmanin amaci, önemi, varsayimlari, 
kapsam ve sinirliliklari ile ilgili bilgilere, araştirmanin evren ve örneklemi 
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ile verilerin toplanma şeklinin belirlenmesine ve verilerin analiz şekline 
ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

2.1. Araştırmanın Konusu

Dünyada hizla yayilan sokak yemeği kültürü aslinda çok eskiden beri 
var olan daha basit ve sağliksiz donanimlarla varliğini Türkiye’de de sür-
dürmektedir.  Türkiye’de balik-ekmek, köfte-ekmek, nohut-pilav, midye 
dolma, kokoreç, dürüm gibi çeşitlendirilebilecek lezzetlerle taninan, sey-
yar arabalarda satilan sokak yemeklerini festivallerde, konserlerde, etkin-
liklerde veya maç sonrasinda tercih edilmektedir. Yemek kamyonlari (Fo-
od-Truck) ise seyyar saticiliğin bir alt başliği olmakla beraber daha modern 
ve ilgi çekici görünümlerle tüketicilerin tercihleri arasinda yerini bulmaya 
çalişan yeni bir akimdir. 

2.2. Araştırmanın Amacı

Bu çalişma, yemek kamyonlarinin bilinirliği ve tercih edilme durum-
larini belirlemek amaciyla planlanip yürütülmüştür. Yapilan araştirma son 
yillarda önemini, bilinirliğini ve gelişimini artiran yemek kamyonlarinin 
demografik değişkenlerin tüketim sikliği ve tercih edildiği öğün-yemek 
ilişkinin belirlenmesi, yemek kamyonlarini tercih etme nedenlerinin tespit 
edilmesi, yemek kamyonlarinin tercih edilmesinde önem arz eden etkenle-
rin belirlenmesi amacini taşimaktadir.

Bu çalişmada yapilmasi planlanan araştirmalar sonrasinda elde edile-
cek verilerin hem saticilarin hem de tüketicilerin Food-Truck akimi hak-
kinda bilgi edinmelerini sağlayacak ve bilinçlilik düzeylerini arttiracaği 
düşünülmektedir.

2.3. Varsayımlar

Bu çalişma, konuya yönelik, belirlenen sayidaki tüketicilerden bilgi 
toplanmasi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Bilgi toplanmasi öngörülen tüke-
ticilerin sayisi araştirmanin yöntem bölümünde açiklanmakla birlikte, bu 
çalişmayla ilgili olarak varsayimlar şu şekilde siralanabilir:

Araştirma kapsaminda görüşülecek kişiler bu araştirmaya katilmakta 
gönüllüdürler.

Araştirmaya katilan kişilerin yemek kamyonlari (Food-Truck) hakkin-
da bilgi sahibidirler.

Araştirmada kullanilan veri toplama tekniği araştirmanin amacina uy-
gundur.

Araştirma için seçilen örneklem, evreni temsil etmektedir.
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2.4. Kapsam ve Sınırlılıklar

Bütün illerde araştirma yapmanin olanaksizliği, yüksek maliyetler ve 
zaman kisitliliği göz önünde bulundurularak, veri toplamada bazi sinirlilik-
lara göre hareket edilmiştir. Söz konusu bu sinirliliklar şöyle siralanabilir:

• Araştirma, Ankara ili Çankaya ilçesindeki kişiler ile sinirli tutul-
muş ve gönüllü kişilere uygulanmiştir.

• Araştirmada zaman, maliyet ve kontrol güçlüklerinden dolayi ör-
neklem alma yoluna gidilmiştir.

• Araştirmada evreni oluşturan birimlerin sayica fazla olmasindan 
dolayi anket yoluyla veriler toplanmiştir.

• Araştirmada kullanilan anketin uygulanma zamani Ankara’nin 
mevsim şartlari dikkate alinarak Nisan-Haziran 2020 tarihleri ile 
sinirli tutulmuştur.

2.5. Araştırmanın Önemi

Çalişmanin önemi ise Türkiye’de sayilari hizla artan yemek kamyon-
larinin (Food-Truck’larin) ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki göz ardi 
edilemeyecek etkilerinin farkindaliğinin araştirilmasini sağlayarak toplum 
bilincini, birçok alandaki gündem hareketliliğini takip edilip bireylerde bu 
farkindaliğin ne derece olduğunu ortaya koymada etkili olacaktir. Türki-
ye’de uzun yillardir etkisini sürdüren fast-food akiminin ardindan gelen 
ve yeni bir iş kolu olarak değerlendirilecek olan yemek kamyonlari (Fo-
od-Truck’lar) başta Avrupa olmak üzere Türkiye’de de sokak aralarinda, 
şehirlerarasi yollarda, iş merkezlerinin, gece mekanlarinin önlerinde yerini 
almaktadir.  Neredeyse her kültürün mutfağindan örnekler bulunarak,  kül-
türel etkileşimi açik hale getirerek toplumsal, kültürel kaynaşmayi sağla-
yacaktir. Türkiye ekonomisine de büyük katkisi olan yemek kamyonlarinin 
(Food-Truck’in) tercih edilme durumlari değerlendirilecektir.

2.6. Araştırmanın Materyal ve Yöntemi

Ankara ili Çankaya ilçesinde yaşayan bireylerin yemek kamyonlari 
(Food-Truck) bilinirliğini ve tercih edilme durumlarini belirlemek ama-
ciyla o ilçede yaşayan birey sayisi tespit edilmiştir. Bu bireylerden 417 
kişi çalişma kapsamina alinmiştir. Hazirlanan anket formu gönüllü kişilere 
uygulanmiştir. Elde edilen verilerin analizleri ilgili istatistik programla-
ri ile yapilmiştir. Demografik değişken verilerinin ortalamalari ile yemek 
kamyonlarinin (Food-Truck) akiminin bilinirlik ve tercih edilme durumu 
ortalamalarinin karşilaştirilmasi için parametrik olmayan analiz teknikle-
rinden Anova-oneway testi, T-Test, Chi-square Corralation, Kruskal Wallis 
testi ve Mann-Whitney testi uygulanmiştir.

İçerik analizi ankete katilan katilimcilarin yaşlari, eğitimleri dikkate 
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alinarak yapilan araştirmanin tüketici açisindan değerlendirilmesi ve so-
nucuna ulaşilmasi amaciyla yapilmaktadir. Söz konusu olan akimin neden 
tercih edildiği, hijyen durumunun öğrenilmesi, hizli üretilmesi ve tüketil-
mesi, paket servisi, tüketici yaş araliği, üreticinin eğitim durumu, işletme-
nin eve/okula/iş yerlerine olan uzakliğinin, harcanan fiyatin miktari, kul-
lanilan sosyal medyanin varliği ve etkin kullanim düzeyi ile çeşitliliğinin 
değerlendirilmesi gibi sorulara cevap aramak için yapilmiştir.

Uygulanan anket üç bölümden oluşmaktadir. Anketin birinci bölümün-
de katilimcilarin demografik özelliklerine (cinsiyet, yas, medeni durumu, 
aylik gelir durumu, eğitim düzeyi) ilişkin çeşitli sorular yer almaktadir.

Anketin ikinci bölümü ise; katilimcilarin, sokak yiyeceklerinin tü-
ketim sikliğini, bu yiyeceklere harcanan tutari, daha çok hangi öğünlerde 
tüketim için tercih edildiğini ve hangi ortamda tüketildiğine ilişkin görüş-
lerini ortaya koymak üzere belirlenen sorulardan oluşmaktadir.

Anketin üçüncü bölümünde ise, yemek kamyonu  (Food-Truck) ürün-
lerinin tüketim tercihine etki eden değişkenler belirlenmiştir. Ankette yer 
alan dörtlü likert ölçeğiyle (kesinlikle katilmiyorum, katilmiyorum, katili-
yorum, kesinlikle katiliyorum) oluşturulmuştur.

Anket sorulari bilgisayar ortaminda ilgili istatistik programlariyla ile 
değerlendirilmiştir. Düz ve çapraz tablolar hazirlanarak; bu tablolarin yo-
rumlari yapilmiştir. Bütün bu çalişmalar tamamlandiktan sonra elde edilen 
veriler değerlendirilerek ulaşilan sonuçlar rapor haline getirilmiştir.

2.7. Evren ve Örneklem

Bu çalişmanin evrenini Ankara ili, Çankaya ilçesinde bulunan araş-
tirmaya katilmaya gönüllü kişilerden oluşan örneklem grubu belirlemiştir. 
Evreni temsil eden örneklem 417 katilimcidan oluşmaktadir.

Ankara ilinde faaliyet gösteren yemek kamyonlari (Food-Truck) ince-
lendiğinde belediye sisteminde net bir sayi bulunamamaktadir. %95 güven 
araliği ve 0,05 hata payina sahip evren büyüklüğü 2.464 olan araştirma için 
toplanmasi gereken veri sayisi 328’dir. (Büyüköztürk, Kiliç Çakmak, Ak-
gün, Karadeniz ve Demirel, 2017). Bu sebeple Çankaya ilçesinde yaşayan 
birey sayisinin (946.609) %10.0’lik dilimi göz önünde bulundurularak 417 
bireye anket uygulanmasi gerektiği hesaplanmiştir. Anketin uygulanma 
zamani Ankara’nin mevsim şartlari dikkate alinarak Nisan-Haziran 2020 
tarihleri ile sinirli tutulmuştur.

2.8. Veri Toplama Tekniği

Araştirma kapsaminda kullanilan anket sorulari araştirmaci tarafin-
dan dikkatle hazirlanip yüz yüze anket tekniği kullanilarak Nisan-Haziran 
2020 tarihleri arasinda uygulanmiştir. Çalişmada kullanilacak anket oluş-
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turulduktan sonra anket formuna ilişkin bir pilot çalişma yapilmiştir. Pilot 
çalişmada elde edilen veriler ile güvenilirlik analizi yapilmiştir. Yemek 
kamyonlari (Food-Truck) akiminin bilinirlik ve tercih edilme durumunu 
saptamak amaciyla oluşturulan bu anketin Cronbach’s Alpha değeri; 0,941 
şeklinde tespit edilmiştir.

Anketin ikinci bölümünde katilimcilarin, sokak yiyeceklerinin tüke-
tim sikliğini, bu yiyeceklere harcanan tutari, daha çok hangi öğünlerde tü-
ketim için tercih edildiğini, hijyenik bulma durumlarini ve hangi ortamda 
tüketildiğine ilişkin görüşlerini ortaya koymak üzere belirlenen sorularin 
güvenirlik analizi sonucunda Cronbach’s Alpha değeri; 0,826 şeklinde tes-
pit edilmiştir.

Anketin üçüncü bölümünde ise, Food-Truck (yemek kamyonu) ürün-
lerinin tüketim tercihine etki eden değişkenler için oluşturulan dörtlü likert 
ölçeğinin (kesinlikle katilmiyorum, katilmiyorum, katiliyorum, kesinlikle 
katiliyorum) güvenirlik analizi sonucunda Cronbach’s Alpha değeri; 0,969 
tespit edilmiştir. Bir ölçeğin güvenilir olmasi için bu değerin minimum 
0,70 olmasi gerektiği düşünüldüğünde değerin güvenirliği yüksek olduğu 
saptanmiştir (Büyüköztürk, Kiliç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 
2017). Bundan dolayi anket formunda herhangi bir değişiklik yapilmamiş-
tir.

2.9. Verilerin Analizi

Elde edilen veriler bilgisayar ortaminda ilgili istatistik programlari 
ile değerlendirilmiştir. Güvenirlik değerlerinin ölçülmesi için Cronbach’s 
Alpha Testi, demografik değişkenler için Frekans Analizi Testi, yemek 
kamyonlarinda satilan ürünlerin tüketim sikliği ve tercih edildiği öğün ile 
demografik değişkenler arasinda ilişkin bulgular için T Testi ve Anova-o-
neway Testi ve anlamlilik ilişkileri için ise Chi-Square Testi uygulanmiştir. 
Yemek kamyonlarinda satilan ürünlere yapilan harcama ile demografik de-
ğişkenler arasinda ilişkin bulgular için T Testi ve Anova-oneway Testi uy-
gulanmiştir. Yemek kamyonlarinda satilan ürünlerde katki maddesi oluşu 
ile demografik değişkenler arasinda ilişkiye dair bulgular için Frekans Ana-
lizi, T Testi ve Anova-oneway Testi uygulanmiştir. Yemek Kamyonlarinda 
satilan ürünlerin tüketildiği ortam ile demografik değişkenler arasindaki 
bulgular için Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis Testi, Frekans Analizi 
Testi uygulanmiştir. Yemek kamyonlarindaki gidalarin hijyeni ile alinan 
gida güvenliği ve hijyen eğitiminin demografik değişkenler arasindaki bul-
gular için Chi-Square,  Korelasyon Testi ve Frekans Analizi Testi uygulan-
miştir. Yemek kamyonlari hakkinda düşünceler ile demografik değişkenler 
arasinda ilişki araştirmak için Frekans Analizi, T-Testi ve Anova-oneway 
testi kullanilmiştir. Yeme alişkanliği ile demografik değişkenler arasinda 
ilişki araştirmak için Frekans Analizi, Mann Whitney U testi ve Kruskal 
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Wallis testi kullanilmiştir. Yemek yeme hizi ile demografik değişkenler 
arasinda ilişki araştirmak için Frekans Analizi, T-Testi ve Anova-oneway 
testi kullanilmiştir. Yemek kamyonlari ürünlerinin tüketim tercihine etki 
eden değişkenler ile demografik değişkenler arasinda ilişki araştirmak için 
T-Testi ve Anova-oneway testi kullanilmiştir.

2.9.1 Bulgular

Bu başlikta kişilerin demografik bulgulari, araştirma problemine yö-
nelik yanitladiklari kendilerini tanitan bazi bulgular ve araştirma problemi-
ne yönelik gerçekleştirilen analizlerin sonuçlarina yer verilmiştir.

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Kişilerin Demografik Özelliklerinin Dağılımları 
(n=417)

Demografik Dağilim Sayı %
Cinsiyet
Kadin 240 57,6
Erkek 177 42,4
Yaş Aralığı
15-24 81 19,4
25-34 255 61,2
35-44 65 15,6
45> 16 3,8
Medeni Durum
Bekar 268 64,3
Evli 132 31,7
Boşanmiş 17 4,1
Eğitim Durumu
Okuryazar değil 1 0,2
Okuryazar 5 1,2
İlköğretim 17 4,1
Lise 51 12,2
Üniversite 316 75,8
Lisansüstü/Doktora 27 6,5
Mesleki Durum
Ev hanimi 30 7,2
İşsiz 20 4,8
Memur 88 21,1
İşçi 194 46,5
Emekli 6 1,4
Serbest meslek 22 5,3
Öğrenci 57 13,7
İkamet Durumu
Kendi evinde aile ile birlikte 289 69,3
Öğrenci yurdunda 18 4,3
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Öğrenci evinde 9 2,2
Kendi evinde yalniz 73 17,5
Diğer (Kirada) 26 6,2
Aylik Geliriniz
<500TL 31 7,4
501- 1000 TL 31 7,4
1001-2000 TL 26 6,2
2001- 3500TL 154 36,9
3501-5000 TL 92 22,1
5001TL> 82 19,7

Tablo 1’e bakildiğinda katilimcilarin %42,4 erkek, %57,6 kadin; 
%19,4’ü 15-24, %61,2’si 25-34, %15,6’si 35-44 ve %3,8’i 45 ve üzeri 
yaş araliğinda; %64,3’ü bekar, %31,7’si evli ve %4,1’i boşanmiş olduk-
lari; %0,2’si okuryazar olmadiği, %1,2’si okuryazar, %4,1’i ilköğretim, 
%12,2’si lise, %12,2’si lise, %75,’i üniversite ve %6,5’i lisansüstü/doktora 
eğitimi aldiklari; %46,5’inin işçi, %21,1’inin memur, %13,7’sinin öğrenci, 
%4,8’inin işsiz,%1,4’ünün emekli, %5,3’ünün serbest meslek, %7,2’sinin 
ev hanimi olduğu; %69,3’ü kendi evinde ailesiyle birlikte, %4,3’ü öğrenci 
yurdunda, %2,2’si öğrenci evinde, %17,5’i kendi evinde yalniz ve % 6,2’si 
kirada yaşadiklari;  %7,4’ü aylik 500 TL altinda, % 7,4’ü 501-1000 TL 
araliğinda, %6,2’si 1001-2000 TL araliğinda, %26,9’u 2001-3500 TL ara-
liğinda, %22,1’i 3501-5000 TL araliğinda, ve % 19,7’si 5001 TL ve üzeri 
araliğinda aylik geliri olduğu tespit edilmiştir. 

H₀: yemek kamyonlarında satılan yiyeceklerin tüketim sıklığı ile de-
mografik değişkenleri arasındaki ilişki bağımsızdır.

H₁: yemek kamyonlarında satılan yiyeceklerin tüketim sıklığı ile de-
mografik değişkenleri arasında bir ilişki vardır.

Yemek kamyonlarinda satilan ürünlerin tüketim sikliği ile demografik 
değişkenler için kullanilan analizlerin değerleri sonucunda yemek kam-
yonlarinda satilan kokorecin, nohut-pilavin, balik-ekmeğin, gözlemenin, 
kumpirin, midye dolmanin, köfte-ekmeğin, dönerin, çiğ köftenin, soğuk 
sandivicin, sosisli sandivicin, pizzanin, hamburgerin, waffle, nuggetin tü-
ketim sikliği ile cinsiyet, eğitim durumu, mesleki durumu ve aylik geliri 
arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik tespit edilmiştir (p<0,05). 
Bu sebeple H₁ hipotezi kabul edilmektedir.

Çetin’in (2007) yetişkin tüketicilerin besin tercihleri ve sağlikli bes-
lenmeye yönelik tutumlari üzerine yapmiş olduğu çalişmada kadin tüketi-
cilerin en çok tercih ettiği ayaküstü satilan yiyecekler sirasiyla simit-poğa-
ça (1.35 ± 1.32), kumpir (0.88 ± 1.18) ve gözleme (0.78 ± 1.03); erkek tü-
keticilerin tercih ettiği yiyecekler ise sirasiyla simit-poğaça (0.96 ± 1.25), 
balik ekmek (0.83 ± 1.14) ve kokoreçtir (0.77 ± 1.20). Baş, Sangu, Kaya, 
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Kuşdemir ve Atalay (2000), hizli hazir yemek sistemi üzerinde yaptiklari 
bir araştirmada; çalişmaya katilan bireylerin %23,6’ sinin peynirli poğaça-
yi, %21,3’ünün simidi, %15,1’inin kaşarli tostu ve %43,9’unun yeşil sala-
tayi her gün; %35,1’inin et döneri, %25,9’unun tavuk döneri, %34,5’inin 
köfte ekmeği, %32,2’sinin kiymali pideyi haftada en az bir kez yediklerini 
belirlemişlerdir. Aşik Akşit’in (2019) çalişmasinda tüketicilerin en çok ter-
cih ettikleri sokak yiyeceğinin % 20,1 ile balik-ekmek olduğu tespit edil-
miştir. Çalişmamiz ile paralellik göstermektedir.

Yemek kamyonlarinda satilan ürünlerin tüketim sikliği ile demografik 
değişkenler için kullanilan analizlerin değerleri sonucunda yemek kam-
yonlarinda satilan simit-poğaçanin tüketim sikliği ile mesleki durum ve 
aylik geliri istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmuştur (p<0,05). 
Bu sebeple H₁ hipotezi kabul edilmektedir. Ancak simit-poğaçanin tüketim 
sikliği ile cinsiyet ve eğitim durumu arasinda anlamli bir farklilik görülme-
diği tespit edilmiştir (p>0,05). Bu sebeple H₀ hipotezi kabul edilmektedir. 
Özçelik ve Sürücüoğlu (1998)’nun tüketicilerin fast food türü yiyecek ter-
cihleri üzerine yaptiklari araştirmada; tüketicilerin %17.50’sinin poğaça, 
%15.25’inin simidi her gün tükettikleri belirlenmiştir.

Özmetin’in (2006) gida tüketim alişkanliklarindaki değişim üzerine 
yapmiş olduğu çalişmada tüketicilerin  %56,4’ünün döner tükettikleri be-
lirlenmiştir. Sağlam’in (1991) hizli (hazir) yemek sistemleri üzerine yap-
miş olduğu çalişmada kadinlarin %20,1’i, erkeklerin %26,5’i haftada bir 
döner tükettikleri saptanmiştir.  Bu sonuçlar ile çalişmamizin sonuçlari pa-
ralellik göstermektedir. Sünnetçioğlu ve Yildirim’in (2018) yapmiş olduğu 
çalişmada tüketicilerin %15,9’unun sandiviç tükettikleri saptanmiştir. Bu 
araştirmada sandivicin ne çok ne de az tercih edildiği ortama bir tüketim 
oranina sahip olduğu bilinmektedir. Kadinlarin iş hayatina katilmasi,  ye-
mek yapma sürelerinin kisalmasi, kolay ve hizli hazirlanan yiyeceklerin 
kurtarici rol oynamasi vb. sebeplerden dolayi sandiviç türlerinin tercih 
edildiği düşünülmektedir. Sert ve Kapusuz’un (2010) öğrencilerin açikta 
satilan gidalari tercih etme nedenleri üzerine yapmiş olduklari çalişmada 
tüketicilerden %6,2’sinin çiğ köfteyi ara sira tercih ettikleri saptanmiştir. 
Sayili ve Gözenek (2013), öğrencilerin %49,53’ünün haftada birden fazla, 
%19,81’inin her gün, %17,45’inin haftada bir kez, %13,21’inin ise ayda 
birden fazla fast-food tükettiğini saptamiştir. Eğitim durumu üniversite 
olan tüketicilerin sosyal hayatlarindaki hareketliliğin yoğun olmasina kar-
şin kisitli zamana sahip olmalari hizli hazir yemekleri tercih etmelerinde 
etkili olmaktadir. Öğrencilerin ise haftada birden fazla tercih etmesinde ev 
ortamindan uzak olmalari, yemek yapma imkanlarinin az olmasi ve kisit-
li zamana sahip olmalariyla hizli hazir yemekleri tercih ettiklerini ortaya 
koymuştur. Sayili ve Gözenek (2013)’in çalişmasi ile bu çalişmanin so-
nuçlari paralellik göstermektedir. Korkmaz (2005) tüketicilerin fast food 
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tüketimin alişkanliğinin çoğunlukla üniversiteye başladiktan sonra %48,4 
arttiğini belirtmiştir. Kayişoğlu ve İçöz (2012) ise eğitim düzeyinin fast 
food tüketim alişkanliğina etkisini belirlemeye yönelik yaptiklari çaliş-
mada, eğitim düzeyi arttikça fast food tüketiminin düştüğü sonucuna var-
mişlardir. Lise öğrencilerinin %43,0’i, yüksekokul ve meslek yüksekokulu 
öğrencilerinin %36,5’i, fakülte öğrencilerinin %29,2’si fast food yiyecek-
lerini sulu yemeğe tercih ettiklerinin belirtmişlerdir. Bu çalişmadan elde 
edilen sonuçlar ise Kayişoğlu ve İçöz (2012)’ün çalişmasi ile paralellik 
göstermektedir. Eğitim düzeyi arttikça fast-food ürünlerini tercih etme du-
rumu değişkenlik göstermektedir. Sarikaya ve Korkmaz’in (2012) yapmiş 
olduğu çalişmada tüketicilerin %35,5’i nuggeti ayda bir tükettikleri tespit 
edilmiştir. 

Yemek kamyonlarinda satilan ürünlerin tüketim sikliği ile demografik 
değişkenler için kullanilan analizlerin değerleri sonucunda yemek kam-
yonlarinda satilan paylarin tüketim sikliği ile eğitim durumu, mesleki du-
rumu ve aylik geliri arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulun-
muştur (p<0,05). Bu sebeple H₁ hipotezi kabul edilmektedir. Cinsiyet ile 
paylarin tüketim sikliği arasindaki ilişki anlamsizdir (p>0,05). Bu sebeple 
H₀ hipotezi kabul edilmektedir. 

H₀: yemek kamyonlarında satılan yiyeceklerin tercih edildiği öğün ile 
demografik değişkenleri arasındaki ilişki bağımsızdır. 

H₁: yemek kamyonlarında satılan yiyeceklerin tercih edildiği öğün ile 
demografik değişkenleri arasında bir ilişki vardır.

Yemek kamyonlarinda satilan ürünlerin tercih edildiği öğün ile de-
mografik değişkenler için kullanilan analizlerin değerleri sonucunda ye-
mek kamyonlarinda satilan kokorecin, nohut-pilavin, gözlemenin, midye 
dolmanin, simit-poğaçanin, dönerin, pizzanin tercih edildiği öğün ile cin-
siyet, eğitim durumu, mesleki durumu ve aylik geliri arasinda istatistiksel 
olarak anlamli bir farklilik bulunmuştur (p<0,05). Bu sebeple H₁ hipotezi 
kabul edilmektedir. 

Tengiz’in (2018) yapmiş olduğu araştirmada tüketicilerin sokakta sa-
tilan ürünlerin tüketim vakitleri %48,4’ü öğle ve %50,4’ü akşamda yoğun-
laşmaktadir. %1,2’si sabah saatlerinde de sokak yemekleri azda olsa tercih 
edilebilmektedir. Amerika’da üniversite öğrencileri üzerinde yapilan bir 
çalişmaya göre, erkeklerin %84,0’inin ve kadinlarin %58,0’inin öğlen ye-
meklerini haftada en az 1(bir) kez fast food işletmelerinde yediği, üniversi-
te öğrencilerinin %82,0’inin de haftada en az 1(bir) kez akşam yemeğinde 
de tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Sürücüoglu vd.(2015)’nin yapmiş oldu-
ğu çalişmada öğrenciler hizli ketleşme, ulaşim sorunlari, günlük okul prog-
ramlarinin getirdiği zorunluluklar gibi birçok sosyal nedenle akşam öğünü 
dişindaki hemen hemen tüm besin gereksinimlerini dişaridan sağlamakta-
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dirlar. Öğrenciler için bu yerler okul kantini ya da okul çevresindeki fast 
food işletmeleridir. Nohut-pilav satan seyyar saticilarin daha çok akşam 
saatlerinde cadde ve sokaklarda faaliyet göstermesi akşam iş çikişlarinda, 
eğlence merkezlerinin kapaniş saatlerinden sonra faaliyet göstermesi ter-
cih edilmesinde büyük etken taşimaktadir. 

Yemek kamyonlarinda satilan ürünlerin tercih edildiği öğün ile de-
mografik değişkenler için kullanilan analizlerin değerleri sonucunda ye-
mek kamyonlarinda satilan balik-ekmeğin tercih edildiği öğün ile mesle-
ki durumu ve aylik geliri arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik 
bulunmuştur (p<0,05). Bu sebeple H₁ hipotezi kabul edilmektedir. Ancak 
cinsiyet ve eğitim durumu arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik 
bulunmamiştir. (p>0,05). Bu sebeple H₀ hipotezi kabul edilmektedir.

Wyne et al (1994) tarafindan Güney Kore’de hizli hazir yiyecek tü-
ketim sikliğini belirlemek için yaptiklari bir araştirmada; Seul’ de oturan 
kişilerin tükettikleri hizli hazir yiyecek çeşidinin diğer bölgeler de oturan-
lara göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bu araştirmada batiya özgü hizli 
hazir yiyeceklerden en siklikla tüketilenlerin sandviç, hamburger, patates 
kizartmasi olduğu, fakat geleneksel hizli hazir yiyecek ürünlerin daha çok 
tercih edildiği saptanmiştir (Surucuoglu ve Cakiroglu, 2000). Yildirim ve 
Sünnetçioğlu (2018)’nun yapmiş olduğu çalişmada tüketicilerden %37,0’i 
sokakta satilan geleneksel hazir yiyeceklerden olan gözlemeyi tükettikleri 
tespit edilmiştir

Yemek kamyonlarinda satilan ürünlerin tercih edildiği öğün ile de-
mografik değişkenler için kullanilan analizlerin değerleri sonucunda ye-
mek kamyonlarinda satilan kumpirin tercih edildiği öğün ile cinsiyet, mes-
leki durumu ve aylik geliri arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik 
bulunmuştur (p<0,05). Bu sebeple H₁ hipotezi kabul edilmektedir. Yemek 
kamyonlarinda satilan kumpirin tercih edildiği öğün ile eğitim durumu is-
tatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmamiştir (p>0,05). Bu sebeple 
H₀ hipotezi kabul edilmektedir.

Kingir vd. (2015)’nin üniversite öğrencilerinin fast food tercih etme 
durumlari üzerine yapmiş olduğu çalişmada tüketicilerin %5,0’i kumpiri 
tükettikleri saptanmiştir. Kingir’in yapmiş olduğu araştirmanin sonuçla-
ri bu çalişmamizi destekler niteliktedir. Sormaz vd. (2015)’nin fast food 
yemekleri üzerine yapmiş olduklari çalişmada midye dolma ile cinsiyet 
arasinda anlamli ilişki bulunduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Çalişmamiza 
bakildiğinda ise midye dolma ile cinsiyet arasinda anlamli bir ilişki bu-
lunmuştur (p<0,05). Tablo 7’ye bakildiğinda; yemek kamyonlarinda sa-
tilan köfte-ekmeğin tercih edildiği öğün ile cinsiyet, mesleki durumu ve 
aylik geliri arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmuştur 
(p<0,05). Bu sebeple H₁ hipotezi kabul edilmektedir. Yemek kamyonlarin-
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da satilan köfte-ekmeğin tercih edildiği öğün ile eğitim durumu arasinda 
istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmamiştir (p>0,05). Bu sebep-
le H₀ hipotezi kabul edilmektedir.

Dereköy’ün (2006) tüketicilerin beslenme alişkanliklari üzerine yap-
miş olduğu çalişmada kadinlarin %48,0’i, erkeklerin %58,1’i her gün si-
mit-poğaça tükettikleri saptanmiştir. Çalişmamizda ise kadinlarin %50,0’i, 
erkeklerin %39,5’i simit poğaçayi kahvaltida tercih etmektedir. Tengiz’in 
(2018) üniversite öğrencilerinin fast food tüketim davraniş ve tutumuna 
dair yapmiş olduğu çalişmada kadin tüketicilerin % 14,0’i, erkek tüketici-
lerin ise % 16,7’si döneri tercih etmektedir.

Yemek kamyonlarinda satilan ürünlerin tercih edildiği öğün ile de-
mografik değişkenler için kullanilan analizlerin değerleri sonucunda ye-
mek kamyonlarinda satilan çiğ köftenin tercih edildiği öğün ile cinsiyet, 
mesleki durumu ve aylik geliri arasinda istatistiksel olarak anlamli bir 
farklilik bulunmuştur (p<0,05). Bu sebeple H₁ hipotezi kabul edilmektedir. 
Ancak eğitim durumu ile istatistiksel olarak anlamli bir farklilik buluna-
mamiştir (p>0,05). Bu sebeple H₀ hipotezi kabul edilmektedir.

Aşik Akşit’in (2019) yapmiş olduğu çalişmada tüketicilerin %4,5’i çiğ 
köfte tercih etmektedir. Tengiz (2018)’in çalişmasinda ise erkek tüketicile-
rin % 12,7’si, kadin tüketicilerin %18,9’u çiğ köfte tüketmektedir. 

Yemek kamyonlarinda satilan ürünlerin tercih edildiği öğün ile demog-
rafik değişkenler için kullanilan analizlerin değerleri sonucunda yemek 
kamyonlarinda satilan soğuk sandivicin tercih edildiği öğün ile cinsiyet 
arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik tespit edilmiştir (p<0,05). 
Bu sebeple H₁ hipotezi kabul edilmektedir. Yemek kamyonlarinda satilan 
soğuk sandivicin tercih edildiği öğün ile eğitim durumu, mesleki durumu 
ve aylik geliri istatistiksel olarak anlamli bir farklilik tespit edilmemiştir 
(p>0,05). Bu sebeple H₀ hipotezi kabul edilmektedir.

Yemek kamyonlarinda satilan ürünlerin tercih edildiği öğün ile de-
mografik değişkenler için kullanilan analizlerin değerleri sonucunda ye-
mek kamyonlarinda satilan sosisli sandivicin tercih edildiği öğün ile cin-
siyet, mesleki durumu ve aylik geliri arasinda istatistiksel olarak anlamli 
bir farklilik bulunmuştur (p<0,05). Bu sebeple H₁ hipotezi kabul edilmek-
tedir. Yemek kamyonlarinda satilan sosisli sandivicin tercih edildiği öğün 
ile eğitim durumu istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmamiştir 
(p>0,05). Bu sebeple H₀ hipotezi kabul edilmektedir.

Özçelik ve Sürücüoğlu’nun (1998) yapmiş olduğu çalişmada tüketi-
ciler sosisli sandiviç %39,25’i tercih etmez iken %2,25’i her gün tükettik-
leri tespit edilmiştir. Kayişoğlu ve İçöz (2012); üniversite öğrencilerinin 
%52,0’inin fast foodlari hizli olduğu için tercih ettiğini, tercih edilen en 
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fazla fast food çeşidinin hamburger ve pizza olduğunu ifade etmiştir. Bu-
nun yaninda farkli eğitim düzeylerinin fast food tercih etme nedenleri ve 
tercih edilen fast food ile anlamli bir ilişki ortaya koyduğunu belirtmiştir. 

Yemek kamyonlarinda satilan ürünlerin tercih edildiği öğün ile de-
mografik değişkenler için kullanilan analizlerin değerleri sonucunda ye-
mek kamyonlarinda satilan hamburgerin tercih edildiği öğün ile cinsiyet, 
eğitim durumu ve aylik geliri arasinda istatistiksel olarak anlamli bir fark-
lilik bulunmuştur (p<0,05). Bu sebeple H₁ hipotezi kabul edilmektedir. 
Yemek kamyonlarinda satilan hamburgerin tercih edildiği öğün ile mes-
leki durum arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmamiştir 
(p>0,05). Bu sebeple H₀ hipotezi kabul edilmektedir.

Tengiz (2018)’in Güney Kore de yapmiş olduğu çalişmada, batiya 
özgü fast food yiyeceklerden siklikla tüketilenlerin sandviç, hamburger 
ve patates kizartmasi olduğu tespit edilmiştir.  Çalişmamizda hamburgerin 
%66,9’u kadinlar, %55,3’ü erkekler, %58,0’i memurlar, %76,8’i işçiler, 
%45,6’si da öğrenciler tarafindan akşam öğünlerinde tercih edildiği sap-
tanmiştir. Öğrencilerin yemek yapma imkanlarinin kisitli olmasi, kadin ile 
erkeklerin çalişma hayatinda olmasiyla yemek yapma süre ve imkanlarinin 
azalmasi gibi sebepler hizli hazir yiyeceklere yönelmede, fast food türünün 
tercih edilmesinde etkendir. 

Yemek kamyonlarinda satilan ürünlerin tercih edildiği öğün ile de-
mografik değişkenler için kullanilan analizlerin değerleri sonucunda ye-
mek kamyonlarinda satilan waffle yiyeceğinin tercih edildiği öğün ile mes-
leki durumu ve aylik geliri arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik 
bulunmuştur (p<0,05). Bu sebeple H₁ hipotezi kabul edilmektedir. Yemek 
kamyonlarinda satilan waffle yiyeceğinin tercih edildiği öğün ile cinsiyet 
ve eğitim durumu istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmamiştir 
(p>0,05). Bu sebeple H₀ hipotezi kabul edilmektedir.

Yemek kamyonlarinda satilan ürünlerin tercih edildiği öğün ile de-
mografik değişkenler için kullanilan analizlerin değerleri sonucunda ye-
mek kamyonlarinda satilan nuggetin tercih edildiği öğün ile cinsiyet, mes-
leki durumu ve aylik geliri arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik 
tespit edilmiştir (p<0,05). Bu sebeple H₁ hipotezi kabul edilmektedir. Ye-
mek kamyonlarinda satilan nuggetin tercih edildiği öğün ile eğitim durumu 
istatistiksel olarak anlamli bir farklilik tespit edilmemiştir (p>0,05). Bu 
sebeple H₀ hipotezi kabul edilmektedir.

Sormaz vd. (2015)’nin beslenme kültüründe fast foodun etkisi üzerine 
yapmiş olduğu çalişmada nuggetin (t-testi=1.207) cinsiyet ile anlamlilik 
ilişkisi t-testi analizinde bağimsiz sonuçlanmiştir (p>0.05). 

Yemek kamyonlarinda satilan ürünlerin tercih edildiği öğün ile de-
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mografik değişkenler için kullanilan analizlerin değerleri sonucunda ye-
mek kamyonlarinda satilan paylarin tercih edildiği öğün ile eğitim duru-
mu, mesleki durumu ve aylik geliri arasinda istatistiksel olarak anlamli 
bir farklilik tespit edilmiştir (p<0,05). Bu sebeple H₁ hipotezi kabul edil-
mektedir. Yemek kamyonlarinda satilan paylarin tercih edildiği öğün ile 
cinsiyet arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik tespit edilmemiştir 
(p>0,05). Bu sebeple H₀ hipotezi kabul edilmektedir.  

Alinan gida güvenliği ve hijyen eğitimi ile demografik değişkenler 
arasinda ilişki araştirmak için frekans analizi, t-testi ve Anova-oneway tes-
ti kullanilmiştir.

H₁:  alınan gıda güvenliği ve hijyen eğitimi ile katılımcıların demog-
rafik değişkenleri arasındaki ilişki bağımsızdır. 

H₀ :  alınan gıda güvenliği ve hijyen eğitimi ile demografik değişken-
leri arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Alinan gida güvenliği ve hijyen eğitimi ile demografik değişkenler 
arasindaki ilişkinin belirlenmesi için kullanilan analizlerin değerleri sonu-
cunda, alinan gida güvenliği ve hijyen eğitimi ile katilimcilarin cinsiyeti, 
medeni durum, eğitim durumu, ve ikamet yeri arasinda istatistiksel olarak 
anlamli bir farklilik bulunamamiştir (p>0,05). Bu sebeple H₀   hipotezi 
kabul edilmektedir. 

Ama alinan gida güvenliği ve hijyen eğitimi ile katilimcilarin yaşi, 
mesleği ve aylik geliri arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bu-
lunmuştur (p<0,05). Bu sebeple H₁ hipotezi kabul edilmektedir.

Aslan (2005) tarafindan yapilan bir çalişmada personelin %33.3’ünün 
gida, hijyen ve sanitasyon eğitimi aldiği ancak %66,7’sinin böyle bir eğitim 
almadiği belirlenmiştir. Kurt ve Sarper’in (2019) yapmiş olduğu çalişmada 
personelin %97,0’si gida güvenliği, hijyen, sanitasyon, beslenme ve sağlik 
konularinda eğitim almiş, %3,0’i ise eğitim almamiştir. Kayişoğlu ve İçöz 
(2012)’ün eğitim düzeyinin fast food tüketimi üzerindeki etkisini incelemek 
amaciyla yapmiş olduğu bu çalişmada eğitim düzeyi ile fast food kaynakli 
zehirlenme arasinda önemli ilişki bulunmuştur (χ2=48.07; P<0.01). Bunun 
dişinda daha çok genç kitlenin sokak yiyeceklerine karşi tutumu olumlu iken 
yaş arttikça olumsuz bir tutuma ve satin alma niyetine doğru gidildiği ve 
daha çok sağlik riski algilandiği tespit edilmiştir. Bu durumda yaş arttikça 
kişilerin daha çok sağlik problemleri olduğu ve bunun sebeple daha seçici 
olduklari ve özel yiyecekleri tercih ettiği düşünülebilmektedir.

Katilimcilara ‘yemek kamyonlarini hijyen açisindan neden yetersiz 
gördüklerini belirtmeleri istenmiştir. Bu yönlendirilen soruya verilen ya-
nitlardan benzer olan ve anlamli bir değeri olmayanlari çikartilarak açik ve 
net yanitlar Tablo 2’de belirtilmektedir. 
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Tablo 2. Tüketicilerin Yemek Kamyonlarına ve Yemek Kamyonlarında Satılan 
Yiyeceklere Olan Yaklaşımları

İşletmenin Hijyen Durumu Sayi %
Saklama koşullarinin yetersizliği, yeterli su ve sabun temininin olmamasindan 
kaynakli hijyeniklik durumu düşündürücüdür. 11 2,6

Gerekli hijyen ve sağlik koşullarinin sağlanmadiği düşüncesindeyim. 112 26,7
Personel Bilgi, Bakım ve Davranış Durumu
Havalandirma koşullari, personel eğitimi, gidanin kendi hijyen koşullari 
gibi faktörler bu durumu belirler. Bu konularin bilinmemesi tüketicide 
(çoğunlukla havalandirma koşullarinin yetersizliği, personelin yeterli 
donanimda olmamasi ve ürünün hasattan itibaren güvenilirliği) sorgulanmaya 
başlanmaktadir.

44 10,6

Çalişanlarin yeterli bilgiye sahip olmadiğini düşünmekteyim. 16 3,8
Eldiven ve bone kullanan satici görmedim. Örnek olarak köfte nerde yapiliyor 
nasil yapiliyor nasil bir et kullaniliyor bilemiyoruz o yüzden yeterli olmadiği 
düşünülmektedir.

12 2,9

İşletmecilerin bu konuda yeterli eğitim ve bilgiye sahip olmadiklarini 
düşünmekteyim. 17 4,1

Fiziki Unsurlar
Toz engelleyici yok ve herkesin mutfağa yakin olmasi hijyenik görüntü 
oluşturmamaktadir. 5 1,2

Birçok satici özellikle et ürünlerini düzgün muhafaza etmemekte 
ve mikrobiyal faaliyetin gelişmesini çabuklaştiracak sicaklikta 
bulundurmaktadir. Ayrica bazi yiyeceklerin hava ile ortami kesilmemesi 
düşündürücü olmaktadir.

7 1,7

Nerede satildiğina bağli olarak hijyeniklik durumunun değişeceğini 
düşünmekteyim. 5 1,2

Tam anlamiyla bir gida hijyenin oluşmasi için belli başli kriterlere 
ihtiyaç duyulmaktadir. Bu yüzden yemek kamyonlari seyyar olduklari 
için (Etkin havalandirma, depolama vb.) gibi ihtiyaçlari tam anlamiyla 
karşilayamamaktadir.

27 6,5

Yiyeceklerin diş etkenlerden yeterince korunduğunu düşünmüyorum. 
Sadece hijyen açisindan değil ayni zamanda uygun sicaklik koşullari da 
sağlanamayabilir ki bu durum da birtakim riskleri oluşturmaktadir. 22 5,4

Kisitli bir alanda, kisitli imkanlar ile sokakta üretme-pişirme durumu 
sebebiyle hijyenik olduğunu düşünülememektedir. 23 5,6

Arka planini göremediğimiz için şüpheler oluşturmaktadir. 9 2,1
Ürünün Hijyen Durumu
Ürün çeşidi fazla olduğu için çapraz kontaminasyon gibi bulaşma 
etkinliklerinin fazla olduğunu düşünmekteyim. 6 1,4

Bütün gün ayni eldivenle is yapanlar varken veya hem urun hazirlayip 
hem de karta/paraya/yüzüne dokunanlar varken hijyenin yeterli olduğu 
düşülememektedir.

8 1,9

Sofraya kadar gecen süreç şeffaf olarak anlatilmadiği için hijyen durumundan 
emin olunamamaktadir 6 1,4
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Hijyenik olduğunu düşünmüyorum çünkü çok büyük hacimli kazanlara açik 
şekilde dakikalarca bekletiliyor. 7 1,7

Ellerinde bulunan eldivenle hem ücret alip ayrica yine ayni elleriyle yiyecek 
vermeleri hijyene dikkat edilmediğini göstermektedir. 11 2,6

İşletmenin İmaji 
Ortam steril bir ortam değil ve bu yiyecekleri yapan insanlarin o küçücük 
kamyon içerisinde yeterince temiz olabileceğini düşünmüyorum. İşletme 
küçük olduğundan kullanilan malzemelerin kalitesi de yetersiz olabilmektedir.

12 2,9

Aslinda bu aracin konumu, yiyeceklerin korunumuna ve her araç tipine göre 
değişmektedir. İlkel satiş araçlarinda yiyeceğin korunma durumunu yetersiz 
bulmaktayim.

9 2,2

Profesyonel olarak yapan işletmelerde yeterli olduğunu düşünürken seyyar 
olarak satişi yapilan yiyeceklerin hijyeninden emin olunamamaktadir. 10 2,4

İşletmenin Denetim Durumu
Denetim yapilmadiği için saticinin kişisel hijyenine kalmiş oluyor ve bu da 
bazi yerlerde eksikliğine neden olmaktadir. 7 1,7

Belediyeler tarafindan denetlendiği ve hijyen ve güvenlik sertifikasini her 
araçta görülemediği için tam olarak sağlikli ve hijyenik bulunamamaktadir. 15 3,6

Denetimin yetersiz ve bilgisiz kişilerin yapmasi, önceden haber verilmesi, 
eğitim yetersizliği, sorumluluk bilincinin olmamasi hijyenik olmadiğini 
düşündürmektedir.

3 0,7

Ürünün İçerik Durumu
Dişarida yapilan yemeklerin genelinde kati yağdir tadini güzelleştirecek 
baharatlar ve soslar kullanilir fakat bunlarin içeriği nedir tam olarak 
anlaşilamamaktadir. 

5 1,2

Sokakta satilan yiyecekleri yeterince hijyenik bulmuyorum. Çünkü ayni 
yağda belki binlerce kez kizartilacak ürünler kizartilmaktadir. 8 1,9

*Birden fazla şikka cevap verildiği için toplamlari alinmamiştir.

Tablo 2’ye bakildiğinda %29,3’ü işletmenin hijyen durumu, %21,4’ü 
personel bilgi, bakim ve davraniş durumu, %23,7’si fiziki unsurlar, %9,0’i 
ürünün hijyen durumu, %7,5’i işletmenin imaji, %6,0’i işletmenin denetim 
durumu ve % 3,1’i ürünün içerik durumunun sokak yemeklerinin tercih 
edilmesinde etkili olan sebepler olarak saptanmiştir. 

Yemek kamyonlari ürünlerinin tüketim tercihine etki eden değişkenler 
ile demografik değişkenler arasinda ilişki araştirmak için frekans analizi, 
t-testi ve Anova-oneway testi kullanilmiştir. 

H₁ :  katılımcıların yemek kamyonları ürünlerinin tüketim tercihine 
etki eden değişkenler demografik değişkenler arasında anlamlı bir ilişki 
vardır.

H₀: katılımcıların yemek kamyonları ürünlerinin tüketim tercihine etki 
eden değişkenler ile demografik değişkenler arasında ilişki bağımsızdır.
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Yemek kamyonlari ürünlerinin tüketim tercihine etki eden değişkenler 
ile demografik değişkenler arasinda ilişkinin belirlenmesi için kullanilan 
analizlerin değerleri sonucunda, katilimcilarin yemek kamyonlari ürünle-
rinin tüketim tercihine etki eden değişkenler ile onlarin cinsiyeti, eğitim 
durumu, mesleği ve aylik geliri arasinda istatistiksel olarak anlamli bir 
farklilik bulunmuştur (p<0,05). Bu sebeple H₁  hipotezi kabul edilmek-
tedir. Ama katilimcilarin yemek kamyonlari ürünlerinin tüketim tercihine 
etki eden değişkenler ile onlarin yaşi, medeni durumu ve ikamet yeri ara-
sinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmamiştir (p>0,05). Bu 
sebeple H₀ hipotezi kabul edilmektedir.

Tablo 3. Yemek Kamyonlarındaki Ürünlerin Tüketim Tercihine Etki Eden 
Değişkenlerin Dağılımı

Food-Truck Ürünlerinin 
Tüketim Tercihine
Etki Eden Değişkenler

Hiç 
Katilmiyorum Katilmiyorum Kararsizim Katiliyorum Ort. S.S.

Sayi % Sayi % Sayi % Sayi %

Yemek kamyonlari 
(Food-Truck) hakkinda 
bilgim var.

44 10,6 191 45,8 166 39,8 16 3,8 2,37 0,722

Yemek kamyonlari yani 
Food-Truck yemek 
kamyonlari ülkemizde 
çok tercih edilmektedir.

39 9,4 177 42,4 184 44,1 17 4,1 2,43 0,718

Yemek kamyonlarindaki 
(Food-Truck’taki) 
yiyeceklerin müşterinin 
gözü önünde 
hazirlanmasindan dolayi 
tercih ederim.

33 7,9 93 22,3 211 50,6 80 19,2 2,81 0,835

Farkli mutfak 
kültürlerinden pratik 
yemeklerin sunulmasi 
tercih etmemde 
etkendir.

32 7,7 74 17,7 236 56,6 75 18,0 2,85 0,802

Yiyeceklere ödenen 
ücret tercih sebebimdir. 34 8,2 86 20,6 216 51,8 81 19,4 2,82 0,835

Bu ürünlerin doyurucu 
olmasinin etkisi vardir. 26 6,2 78 18,7 222 53,2 91 21,8 2,91 0,805

Bu ürünlerin hizli 
üretilmesinin etkisi 
vardir.

32 7,7 64 15,3 213 51,1 108 25,9 2,95 0,848
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Bu ürünlerin hizli 
tüketilmesinin etkisi 
vardir.

16 3,8 36 8,6 177 42,4 67 16,1 3,00 0,752

Bu ürünlerin beslenme 
alişkanliklarina uygun 
olmasinin etkisi vardir.

49 11,8 127 30,5 189 45,3 52 12,5 2,59 0,854

Bu ürünlerin al-götür 
(paket) servisi sayesinde 
istenilen yerde ve 
zamanda tüketilmesinin 
etkisi vardir.

36 8,6 58 13,9 201 48,2 122 29,3 2,98 0,882

Bu ürünlerde yiyecek 
çeşitliliğinin az 
olmasinin tercih 
edilmesinde etkisi 
vardir.

46 11,0 124 29,7 184 44,1 63 15,1 2,63 0,870

Bu ürünlerin standart 
lezzet ve kaliteye sahip 
olmasinin etkisi vardir.

34 8,2 79 18,9 230 55,2 74 17,7 2,82 0,815

Bu ürünlerin hijyen 
şartlarina uygun 
olmasinin etkisi vardir.

51 12,2 145 34,8 189 45,3 32 7,7 2,48 0,806

Bu ürünlerin güvenilir 
olmasinin etkisi vardir. 45 10,8 136 32,6 198 47,5 38 9,1 2,55 0,804

Bu ürünlerin 
müşterinin istediği gibi 
hazirlanabilmesinin 
tercih edilmesinde etkisi 
vardir.

30 7,2 68 16,3 198 47,5 121 29,0 2,98 0,862

İş yerinin/ okulun/ 
evin vs, yakinlarinda 
bu tür ürünleri 
satan işletmelerin 
bulunmasinin etkisi 
vardir.

25 6,0 56 13,4 191 45,8 145 34,8 3,09 0,845

Çevremdeki 
arkadaşlarimin/ ailemin 
tercih etmesinde satin 
almamin etkisi vardir.

30 7,2 73 17,5 185 44,4 129 30,9 2,99 0,880

Bu ürünlerin gida 
güvenliği kriterlerine 
göre hazirlanmasinda 
tercih edilmesinde etkisi 
vardir.

48 11,5 109 26,1 177 42,4 83 19,9 2,71 0,915

Bu ürünlerin tercih 
edilmesinde sosyal 
medyanin etkisi vardir.

39 9,4 76 18,2 188 45,1 114 27,3 2,90 0,907

Sunulan hizmetin 
yeterliliği yeniden ayni 
mekana gitme kararimi 
etkilemektedir.

31 7,4 52 12,5 204 48,9 130 31,2 3,04 0,857
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Ortam ambiyansi 
tercihimi etkilemektedir.32 7,7 77 18,5 202 48,4 106 25,4 2,92 0,861

İşletmenin kolay 
erişebilirliği tercih 
etmemde etkisi vardir.

26 6,2 57 13,7 202 48,4 132 31,7 3,06 0,837

Çalişan personelin 
bakimli olmasi tercih 
etmemde etkilidir.

32 7,7 71 17,0 196 47,0 118 28,3 2,96 0,872

Personelin bilgi 
ve deneyimi tercih 
faktörüdür.

28 6,7 76 18,2 202 48,4 111 26,6 2,95 0,846

Müşterilerin 
hepsine eşit şekilde 
davranilmasi sokak 
yiyeceklerini tercih 
etmemde etkendir.

31 7,4 72 17,3 206 49,4 108 25,9 2,94 0,853

Tablo 3’de belirtildiği gibi yemek kamyonlarindaki (Food-Truck’taki) 
ürünlerin tüketim tercihine etki eden değişkenlere bakildiğinda;

Tüketiciler “Yemek kamyonları (Food-Truck) hakkında bilgim var.” 
ifadesine 2,37±0,722 cevap ile katilmamişlardir. 

Katilimcilar “Yemek kamyonları (Food-Truck) yani yemek kamyonları 
ülkemizde çok tercih edilmektedir.”  ifadesine 2,43±0,718 ile katilmamiş-
lardir. 

Katilimcilar “Yemek kamyonlarındaki (Food-Truck’taki) yiyeceklerin 
müşterinin gözü önünde hazırlanmasından dolayı tercih ederim” ifadesine 
2,81±0,835 cevapla kararsiz kalmişlardir.

Tüketiciler “Farklı mutfak kültürlerinden pratik yemeklerin sunulması 
tercih etmemde etkendir” İfadesine 2,85±0,802 cevapla kararsiz kalmişlar-
dir.

Tüketiciler “Yiyeceklere ödenen ücret tercih sebebimdir” İfadesine 
2,82±0,835 ile cevapla kararsiz kalmişlardir. 

Katilimcilar “Bu ürünlerin doyurucu olmasının etkisi vardır” İfadesi-
ne 2,91±0,805 cevapla kararsiz kalmişlardir.

Tüketiciler “Bu ürünlerin hızlı üretilmesinin etkisi vardır” İfadesine 
2,95±0,848 cevapla kararsiz kalmişlardir. 

Katilimcilar “Bu ürünlerin hızlı tüketilmesinin etkisi vardır” İfadesine 
3,00±0,752 cevapla kararsiz kalmişlardir.

Tüketiciler “Bu ürünlerin beslenme alışkanlıklarına uygun olmasının 
etkisi vardır” İfadesine 2,59±0,854 cevapla kararsiz kalmişlardir.

Tüketiciler “Bu ürünlerin al-götür (paket) servisi sayesinde istenilen 
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yerde ve zamanda tüketilmesinin etkisi vardır” İfadesine 2,98±0,882 ce-
vapla kararsiz kalmişlardir.

Tüketiciler “Bu ürünlerde yiyecek çeşitliliğinin az olmasının tercih 
edilmesinde etkisi vardır” İfadesine 2,63±0,870 cevapla kararsiz kalmiş-
lardir.

Tüketiciler “Bu ürünlerin standart lezzet ve kaliteye sahip olmasının 
etkisi vardır” İfadesine 2,82±0,815 cevapla kararsiz kalmişlardir.

Tüketiciler “Bu ürünlerin hijyen şartlarına uygun olmasının etkisi 
vardır” İfadesine 2,48±0,806 ile katilmamişlardir.

Tüketiciler “Bu ürünlerin güvenilir olmasının etkisi vardır” İfadesine 
2,55±0,804 cevapla kararsiz kalmişlardir.

Tüketiciler “Bu ürünlerin müşterinin istediği gibi hazırlanabilmesi-
nin tercih edilmesinde etkisi vardır” İfadesine 2,98±0,862 cevapla kararsiz 
kalmişlardir.

Tüketiciler “İş yerinin/ okulun/ evin vs, yakınlarında bu tür ürünleri 
satan işletmelerin bulunmasının etkisi vardır” İfadesine 3,09±0,845 cevap-
la kararsiz kalmişlardir.

Tüketiciler “Çevremdeki arkadaşlarımın/ ailemin tercih etmesinde sa-
tın almamın etkisi vardır” İfadesine 2,99±0,880 cevapla kararsiz kalmiş-
lardir.

Tüketiciler “Bu ürünlerin gıda güvenliği kriterlerine göre hazırlan-
masında tercih edilmesinde etkisi vardır” İfadesine 2,71±0,915 cevapla 
kararsiz kalmişlardir.

Tüketiciler “Bu ürünlerin tercih edilmesinde sosyal medyanın etkisi 
vardır” İfadesine 2,90±0,907 cevapla kararsiz kalmişlardir.

Tüketiciler “Sunulan hizmetin yeterliliği yeniden aynı mekana gitme 
kararımı etkilemektedir” İfadesine yüksek düzeyde 3,04±0,857 cevapla 
kararsiz kalmişlardir.

Tüketiciler “Ortam ambiyansı tercihimi etkilemektedir” İfadesine 
2,92±0,861 cevapla kararsiz kalmişlardir.

Tüketiciler “İşletmenin kolay erişebilirliği tercih etmemde etkisi var-
dır” İfadesine 3,06±0,837 cevapla kararsiz kalmişlardir.

Tüketiciler “Çalışan personelin bakımlı olması tercih etmemde etkili-
dir” İfadesine 2,96±0,872 cevapla kararsiz kalmişlardir.

Tüketiciler “Personelin bilgi ve deneyimi tercih faktörüdür” İfadesine 
yüksek düzeyde 2,95±0,846 cevapla kararsiz kalmişlardir.
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Tüketiciler “Müşterilerin hepsine eşit şekilde davranılması sokak yi-
yeceklerini tercih etmemde etkendir” İfadesine yüksek düzeyde 2,94±0,853 
cevapla kararsiz kalmişlardir.

Umur ve Kaya’nin (2010) yaptiği çalişmada ise katilimcilar ilk ola-
rak en çok hizli yiyecek işletmelerinin temiz olmasina (ort.4,4000) önem 
vermektedir. İkinci olarak, personelin güler yüzlü olmasina (ort. 4,1699), 
üçüncü olarak da hizmetin zamaninda sunulmasina (ort. 4,1507) önem ver-
mektedirler. 

Yapilan  çalişmamizda yemek kamyonlarinda (Food-Truck’ta) satilan 
yiyeceklerin tüketiciler tarafindan hizli tüketilebilme durumundan (ort. 
3,00),  iş yerinin/ okulun/ evin vs, yakinlarinda bu tür ürünleri satan işlet-
melerin bulunmasindan (ort. 3,09),  sunulan hizmetin yeterliliği yeniden 
ayni mekana gitme kararimi etkilemesinden (ort. 3,04) ve işletmenin kolay 
erişebilirliğinden (ort. 3,06) dolayi tercih ettikleri tespit edilmiştir.  

Sonuç ve Öneriler

Yemek kamyonlarindan (Food-Truck’tan) tüketimi tercih eden bi-
reylerin %42,4’ü erkek, %57,6’si kadin olduğu tespit edilmiştir. Yaş da-
ğilimina bakildiğinda %19,4’ü 15-24, %61,2’si 25-34, %15,6’si 35-44 ve 
%3,8’i 45 ve üzeri yaş araliğinda olduğu belirlenmiştir.  Katilimcilarin 
%64,3’ü bekar, %31,7’si evli ve %4,1’i boşanmiş katilimcilardir. Kati-
limcilarin %0,2’si okuryazar değil, %1,2’si okuryazar, %4,1’i ilköğretim, 
%12,2’si lise, %12,2’si lise, %75,’i üniversite ve %6,5’i lisansüstü/dok-
tora eğitimi aldiklari saptanmiştir. Mesleklerine bakildiğinda %46,5’inin 
işçi, %21,1’inin memur, %13,7’sinin öğrenci, %4,8’inin işsiz,%1,4’ünün 
emekli, %5,3’ünün serbest meslek, %7,2’sinin ev hanimi olduğu tespit 
edilmiştir. İkamet durumuna bakildiğinda katilimcilarin %69,3’ü kendi 
evinde ailesiyle birlikte, %4,3’ü öğrenci yurdunda, %2,2’si öğrenci evinde, 
%17,5’i kendi evinde yalniz ve %6,2’si kirada yaşadiklari belirlenmiştir. 
Çalişmaya katilan katilimcilarin %7,4’ü aylik 500 TL altinda, %7,4’ü 501-
1000 TL araliğinda, %6,2’si 1001-2000 TL araliğinda, %26,9’u 2001-3500 
TL araliğinda, %22,1’i 3501-5000 TL araliğinda, ve %19,7’si 5001 TL ve 
üzeri araliğinda aylik geliri olduğu tespit edilmiştir.

Yemek kamyonlarinda satilan kokorecin, nohut-pilavin, balik-ekme-
ğin, gözlemenin, kumpirin, midye-dolmanin, köfte-ekmeğin, dönerin, çiğ 
köftenin, pizzanin, hamburgerin, waffle in, nuggetin tüketim sikliği ile cin-
siyet, eğitim durumu, mesleki durumu ve aylik geliri arasinda istatistiksel 
olarak anlamli bir farklilik bulunmuştur (p<0,05). Yemek kamyonlarinda 
satilan simit-poğaçanin tüketim sikliği ile mesleki durum ve aylik geliri 
istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmuştur (p<0,05). Ancak si-
mit-poğaçanin tüketim sikliği ile cinsiyet ve eğitim durumu arasinda an-



Duygu Düzlüoğlu, Fulya Sarper66 .

lamli bir farklilik görülmediği tespit edilmiştir (p>0,05). Yemek kamyon-
larinda satilan soğuk sandivicin tüketim sikliği ile eğitim durumu, mesleki 
durumu ve aylik geliri arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bu-
lunmuştur (p<0,05). Cinsiyet ile soğuk sandivicin arasindaki ilişki anlam-
sizdir (p>0,05). Sosisli sandivicin tüketim sikliği ile eğitim durumu, mes-
leki durumu ve aylik geliri arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farkli-
lik bulunmuştur (p<0,05). Cinsiyet ile sosisli sandivicin arasindaki ilişki 
anlamsizdir (p>0,05). Paylarin tüketim sikliği ile eğitim durumu, mesleki 
durumu ve aylik geliri arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bu-
lunmuştur (p<0,05). Ancak cinsiyet ile paylar arasindaki ilişki anlamsizdir 
(p>0,05).

Yemek kamyonlarinda satilan kokorecin, nohut-pilavin, gözlemenin, 
midye dolmanin, simit-poğaçanin, dönerin, pizzanin, hamburgerin, paylarin 
tercih edildiği öğün ile cinsiyet, eğitim durumu, mesleki durumu ve aylik 
geliri arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmuştur (p<0,05). 
Balik-ekmeğin tercih edildiği öğün ile mesleki durumu ve aylik geliri ara-
sinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmuştur (p<0,05). Ancak 
cinsiyet ve eğitim durumu arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik 
bulunmamiştir. (p>0,05). Kumpirin tercih edildiği öğün ile cinsiyet, mesleki 
durumu ve aylik geliri arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bu-
lunmuştur (p<0,05). Yemek kamyonlarinda satilan kumpirin tercih edildiği 
öğün ile eğitim durumu istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmamiş-
tir(p>0,05). Köfte-ekmeğin tercih edildiği öğün ile cinsiyet, mesleki durumu 
ve aylik geliri arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmuştur 
(p<0,05); ancak eğitim durumu ile arasinda istatistiksel olarak anlamli bir 
farklilik bulunmamiştir (p>0,05). Çiğ köftenin tercih edildiği öğün ile cin-
siyet, mesleki durumu ve aylik geliri arasinda istatistiksel olarak anlamli bir 
farklilik bulunmuştur (p<0,05). Ancak eğitim durumu ile istatistiksel olarak 
anlamli bir farklilik bulunmamiştir(p>0,05). Soğuk sandivicin tercih edildiği 
öğün ile cinsiyet arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmuş-
tur (p<0,05). Ancak eğitim durumu, mesleki durumu ve aylik geliri ile istatis-
tiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmamiştir(p>0,05). Sosisli sandivicin 
tercih edildiği öğün ile cinsiyet, mesleki durumu ve aylik geliri arasinda ista-
tistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmuştur (p<0,05). Ancak eğitim du-
rumu istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmamiştir (p>0,05). Waffle 
yiyeceğinin tercih edildiği öğün ile mesleki durumu ve aylik geliri arasinda 
istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmuştur (p<0,05) ancak cinsiyet 
ve eğitim durumu ile istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmamiştir 
(p>0,05). Nuggetin tercih edildiği öğün ile cinsiyet, mesleki durumu ve aylik 
geliri arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmuştur (p<0,05) 
ancak eğitim durumu istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmamiştir 
(p>0,05).
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Alinan gida güvenliği ve hijyen eğitimi ile katilimcilarin cinsiyeti, medeni 
durum, eğitim durumu, ve ikamet yeri arasinda istatistiksel olarak anlamli bir 
farklilik bulunmamiştir (p>0,05). Ama alinan gida güvenliği ve hijyen eğiti-
mi ile katilimcilarin yaşi, mesleği ve aylik geliri arasinda istatistiksel olarak 
anlamli bir farklilik bulunmuştur (p<0,05). Katilimcilarin gida güvenliği ve 
hijyen eğitimi alişi ile yemek kamyonlarindaki gidalarin hijyeni hakkindaki 
görüşleri arasinda paralellik göstermektedir. 15. soruda “14. soruya cevabiniz 
hayir ise hijyen açisindan neler yapilmalidir lütfen belirtiniz.”diye sorulmuş-
tur. Verilen cevaplara bakildiğinda sadece medeni durum ile verilen cevaplar 
arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmuştur. 

Katilimcilarin yemek kamyonlari ürünlerinin tüketim tercihine etki 
eden değişkenler ile onlarin cinsiyeti, eğitim durumu, mesleği ve aylik ge-
liri arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmuştur (p<0,05). 
Ama katilimcilarin yemek kamyonlari ürünlerinin tüketim tercihine etki 
eden değişkenler ile onlarin yaşi, medeni durumu ve ikamet yeri arasinda 
istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmamiştir (p>0,05).

Gerçekleştirilen bu çalişmayla elde edilen sonuçlar doğrultusunda 
gastronomi alaninda yapilacak çalişmalara zemin oluşturmasi ya da yeni 
araştirma konularini yönlendirmesi, tüketicilerin sosyo-demografik verile-
rinin sokak lezzetlerinin tüketimine ilişkin gelecek araştirmalara ipuçlari 
sunmasi amaciyla bu çalişma bulgulari derlenerek başliklar halinde ak-
tarilmiştir. Bu çalişmadan hareketle gelecek çalişmalara öneriler sunmak 
mümkündür. Çalişma kapsaminda verilebilecek öneriler aşağidaki gibidir:

• Öncelikle yerel yönetimlerin sokak yemeği saticilarini denetleye-
rek gida güvenliğini ve tüketici sağliğini korumasi gerekmekte-
dir. Üreticilere verilecek olan eğitimler ve bu alanda getirilecek 
düzenlemelerle sokak yemeklerini daha güvenilir hale getirilmesi 
faydali olacaktir. Örneğin sivil toplum kuruluşlari araciliğiyla ya 
da belediyelerde üreticilere temel hijyen ve sanitasyon kurallarina 
ilişkin eğitimler sağlanmasi ya da girişimcilere verilecek ruhsat-
larla sokak yemeği işinin yayginlaştirilmasi ile kayit dişi sektör 
olarak görülmesini engellemek mümkün olabilir. 

• Yemek kamyonlari (Food-Truck) adi altinda yayimlanmiş olan 
akademik çalişmalar alaninda yetersizdir. Bu sebeple bu konuda 
da çalişmalar yapilarak tanitimi sağlanabilir.

• Tüketicilerin tercihini artirmak için yemek kamyonlarinda (Fo-
od-Truck’larda) hijyen ve güvenlik sertifikalarinin görünür yer-
lerde bulunmasi gerekmektedir. Ayni zamanda belediyelerin de 
denetimi daha sik yaparak tüketicilerin gözünde güvenilir, hijye-
nik ve sağlikli işletme imajini oluşturmasi gerekmektedir. Böyle-
ce daha çok tüketici kitlesinin dikkati çekilebilir.
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• Ulusal ve uluslar arasi etkinliklerin olduğu etkinlik dönemlerinde 
yemek kamyonlari (Food-Truck) ön plana çikartilmali ve yapilan 
etkinliklerin yakinlarinda yemek kamyonlarinin (Food-Truck’in) 
konumlanabileceği yerler organize edilmelidir. Yemek kamyonla-
ri (Food-Truck’lar) için özel festivaller düzenlenmesi tanitiminda 
etkili bir yöntemdir. Fuarlarda yemek kamyonlari (Food-Truck) 
akiminin tanitimi ve bilgilendirilmesi yapilmalidir. Yemek kam-
yonlarini (Food-Truck’lari) tanitan broşürler hazirlanabilir. Yemek 
kamyonlarinin (Food-Truck’larin) olumlu-olumsuz, ekonomik, 
kültürel ve çevresel etkileri incelenerek hakkinda daha çok bil-
gilendirilme yapilabilir. Sokak yiyeceklerinin içerikleri ve sahip 
olduklari besin değerleri hakkinda tüketiciler bilgilendirilebilir.

• Farkli tatlar tatma nedeni ile dişarida yemek yiyen tüketicilere yö-
nelik yeni kurulacak yemek kamyonlari (Food-Truck) istasyonlari 
pazarda olmayan ürünlerden oluşan menüler oluşturabilir. Mev-
cut yemek kamyonlari (Food-Truck) belli araliklarla örneğin iki 
ayda bir, üç ayda bir sabit menülerine ek yiyecek ve içecekleri 
menülerine ilave edebilirler. İlave ettikleri bu ürünleri sabit basi-
li menülerinin dişinda, farkli bir biçimde, örneğin ürünün resmi-
nin olduğu, kullanilan malzemelerin, yiyeceklerin içerdiği besin 
öğünlerini, yedikleri yiyeceklerin porsiyon olarak içerdiği kalori 
miktarlarini, yiyeceklerin gramajlarini ve yapim yönteminin anla-
tildiği ve üretimden servise kadar olan sürecin fotoğraflarla anla-
tildiği ufak bir broşür şeklinde müşterinin dikkatine sunabilirler. 
Böylece yeni ürüne müşterinin dikkati tam olarak çekilecek, daha 
fazla tercih edilmesi sağlanabilir. 

• Sokak yiyeceklerini kimlerin, neden ürettikleri ve tükettikleri ko-
nulari incelemeye değer diğer konular olarak önerilmektedir.
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GİRİŞ

Tasavvuf, salt temizlik anlamina gelen saffetten türer. Genel itibariy-
le tasavvuf, Müslümanlarin gönlünü ilahi aşka varma noktasinda terbiye 
eden onlarin din, ahlak ve estetik dünyalarini zenginleştiren, iyi bir insan 
iyi bir mümin olmalarina yardimci olan unsurlari öne çikaran bir disiplini 
temsil eder (Kara, 1922, s.5). Bu disiplin, tasavvuf yoluna giren her salikin 
gönlünde farkli bir hale bürünür. Bundan dolayi tasavvufun tek bir tani-
mini yapmak, onu birkaç ifadeye siğdirmak imkânsizdir. Tasavvufu tüm 
benliği ile yaşayan ve nihayetinde onda yok olan Cüneydi Bağdadi onu: 
“Her şeyden alakayi kesip Allah ile olmaktir.” ve “Allah’in sendeki seni 
öldürüp kendisi ile diri kilmasidir.” şeklinde tanimlar (Bilgin, 1995 s.62).

Tasavvuf fikri, düştüğü kalpte ruhun dönüşümüne zemin hazirlar. Le-
düniyyat bilgisi artikça müminin gönül gözü açilir, benlik algisi değişir. 
Uhrevi ve dünyevi bakiş açisindaki değişim kulun kendini ifade etme, 
yaşadiklarini aktarma ihtiyacini da beraberinde getirir. Bu sebepten ötürü 
müminin kulluk bilincini pekiştiren her bir tem birçok şairin gönlünden 
süzülerek kaleminde somutlaşir. Böylece tasavvuf, edebiyatin bir parçasi 
haline gelir ve bu sanat dalina birçok şair kazandirir. 

Tasavvufu yaşayiş şekli farklilaştikça bu farkliliği yansitan müessese-
ler ve tarikatlar ortaya çikar. Bu tarikatlardan biri de Mevlevi tarikatidir. 
Mevlana’nin yarattiği manevi tesir, yüzyillarca etkisini sürdürür ve niha-
yetinde sistemleşerek Mevlevilik kültürünü oluşturur. Bu kültürün sanata 
verdiği değer, eğitim kurumlarinin izlediği yöntemler sanatçi yönü olan 
müminlerin yetişmesine zemin hazirlar. 

Mevlevilik kültürünün Klasik Türk şiirine kazandirdiği şairlerden biri 
de Esrâr Dede’dir. Onun tasavvuf ve şairlik yolculuğu tarikata intisabi ile 
başlar. Esrâr Dede, mananin gizemini hakikatin sirrini çözmek için kalbin-
de ve zihninde tasavvufi manada bir süreç başlatir. Kimi zaman zorlu kimi 
zaman aşk dolu bu süreç şairin kalemine yansir. Onun tasavvufi yönü, dün-
ya görüşü sanatla yoğrularak şiirlerinde zuhur eder. Esrâr Dede, tarikata 
kirkli yaşlarinda intisap eder. Dolayisi ile şairin tasavvuf ile tanişmasi geç 
denilebilecek bir yaşta olur. Şair, ömrünün son dokuz yilini kendini bulma 
yolculuğuna adar ve bu yolculuğun her merhalesine özelikle divaninda yer 
alan şiirlerinde değinir.

Tasavvuf ile Tanışmasından Önceki Hayatında Esrâr Dede

Şair, Mevlevi tarikatina intisap etmeden önce tasavvuftan bihaber 
devlet memuru olarak geçirir. Esrâr, bu yillarindan bahsederken büyük bir 
üzüntü ve pişmanlik içerisindedir. Bu pişmanlik, mutlak hakikat ile geç ta-
nişmanin verdiği kederin sonucudur. Şair, arkadaşlarinin dünya ve içinde-
kilere olan ilgisi ve arzusuna eşlik ettiği için pişmandir. Esrâr, cahil ve hay-
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van diye tanimladiği bu dönemdeki arkadaşlari ile geçen vakitte benliğini 
kaybettiğini onlarla ettiği her sohbetin boş ve anlamsiz olduğunu düşünür:

Celis-i dūn ararmış bezmine dünyā vü mā-fihā

Kemāle erdik ammā yanlarından ragbetim gitdi  (G.246/4)1

Ḳalıp nā-dān arasında hemān bir pula degmezmiş

Ṣaçıp bi-hūde bunca gevher-i māhiyyetim gitdi  (G.246/6)

Meger erbāb-ı ‘irfān ẓann olan ḥayvānmış cümle

Tehi-bād-ı hevā bunlarla vakt-i ṣohbeṭim gitdi  (G.246/7)

Esrâr’in arkadaşlarina bu denli kizgin olmasinin sebeplerinden biri de 
onlarin külah ve hirka ile alay ediyor olmalaridir. Çünkü onlarin inançlari 
yüzeyseldir. Şair, bu düşüncelerinden dolayi onlari hakir olarak görür:

Külāh u ḫırḳa ile bir alay ḫar-meşrebān gördüm

Helāk-ı ḥayf ḥayf oldum elimden rādetim gitdi  (G.246/8)

Henûz îmânı yokdur da’vi-i irfân eder câhil

Ne sırdır bu düşündükçe Hudâyâ fikretim gitdi  (G.246/10)

Esrâr, şayet tasavvuf yolunu değil devlet kademelerinde ilerlemeyi 
tercih etse idi bir âcizin emrinde olacağini söyler:

Nûr-ı ‘inâyet oldu bize şu‘le-i ‘itâb

Me’mûr olursak emr-i ‘acizle mükerremiz  (G.104/6)

Esrâr’in kirk yaş öncesi pişmanliği sadece memuriyeti ile ilgili de-
ğildir. Ayni zamanda şair, ömrünün büyük bir kismini nefsi duygularinin 
tesiri altinda geçirdiği için de pişman ve mahcuptur. Dünlerinden gelen bu 
mahcubiyetini şair, samimiyetle aşağidaki misralarinda ifade eder: 

Geldi sana Esrâr velı hâli diger-gûn       

Aldatdı anı nefs ü hevâ eyledi meftûn

Mahcûb gözü gönlü eli boş talebi dûn

Cibril gibi şerh-i sadır-ı destine merhûn

Yâ Hazret-i Şârih meded Allâh içün olsun

1  Alintilanan beyitler, Osman Horata (2019) tarafindan hazirlanan Esrâr Dede Divâni adli 
çalişmadaki beyit numaralari esas alinarak numaralandirilmiştir. 
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Şerh eyle benim sadrımı bir âh içün olsun  (Müs.1/5)

Esrâr Dede’nin Şeyh Galip İle Tanışması ve Tarikata İntisabı

Tüm bu pişmanliklar, Esrâr Dede’yi kendini anlamaya, dünya haya-
tindaki tercihlerini belirlemeye ve bu anlam arayişindaki gayesini sapta-
maya teşvik eder. Şairin dünyaya bakan gözlerini gönlüne yönlendiren 
onun hayatinin yönünü değiştiren hocasi Şeyh Galip olur. O, Şeyh Galip 
rehberliğinde tasavvuf yolculuğuna başlar ve onun sayesinde tarikata inti-
sap eder. Şeyh Galip, Esrâr Dede’nin içindeki cevheri fark etmesini sağlar 
ve onu bulunduğu bohem hayattan kurtarir (Genç, 2018, s.3). Esrâr, hasta 
düşen gönlünün dermanini Mesnevi ile hemhal olan Şeyh Galip’te bulur. 
Nitekim bu tanişma sonrasi şairin hüzün dolu kalbi bir gülistana dönüşür. 
İç huzurunu hocasi sayesinde bulan Esrâr, bu sebepten ötürü hocasina kul 
köle olmaktan da yüksünmez ve onun sayesinde başina hidayet kuşu doğ-
duğunu söyler:

Olsa gulâmı çok mu Esrâr gedâsı Gâlib’in

Mürşid-i tab‘ım oldu bu hüsn-i edâsı Gâlib’in

Haste-i ‘aşka bes bu ihsân-ı devâsı Gâlib’in

“Hazret-i Mesnevi’dedir şerh ü şifâsı Gâlib’in

Sarf-ı nigâh edip ‘abes şerh-i şifâya neyleyim  (Tah.9/7)

Gülistân-ı safâdır kulbe-i ahzân-ı dil şimdi

Hazân-ı zühd-i huşkâsâ beni zanneyleme soldum  (G.76/1)

Sâyesinde başıma şems-i hidâyet dogdı

Hazret-i Gâlib’e bir bende-i maglûb olalı  (G.235/6)

Bu tanişma sonrasi siki bir etkileşime giren Şeyh Galip ve Esrâr Dede 
zaman içerisinde birbirine bağlanir ve aralarinda Mevlana ve Şems’e ben-
zer bir dostluk ilişkisi kurulur. İhsan Mahvi Esrâr Dede’deki Şeyh Galip 
sevgisi üzerine şu değerlendirmeyi yapar: “...Bu sebeple Şeyh Galib’in Es-
râr Dede üzerinde feyyaz bir tesiri vardir, fakat bu tesir Esrâr Dede ‘nin 
eşarindan ziyade hüviyyet-i dervişanesinde, irfan-i manevisinde görülmek-
tedir. Esrâr Dede tari’k-i feyz refik-i Mevlevî’de mazhar olduğu mertebe-i 
ulviyeyi Şeyh Galip Dede’nin hadeka-i marifetinden müşahede ettiği için:

Şadr-an-şadr eriştik bu deme

Dile gelmem kime geldim giderim

Zan olan yerde vücidum yokdur
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Zann-ı Galip’de veli müstet’rim  

demiş, bütün irfaniyle şeyhine medyun olduğunu ilan etmiştir.” (Er-
gun, 1945, s.1345) Esrâr Dede ve Şeyh Galip’in dostluğu onlar üzerine 
araştirma yapan birçok edebiyat araştirmacisinin da dikkatini çeker. Mua-
lim Naci, bu iki dostun arasindaki samimiyeti “fevkalâde” ifadesi ile izah 
eder(Naci, 1358, s. 58).Fatin ise tezkiresinde Şeyh Galip’in Esrâr Dede’nin 
hem arkadaşi hem de sirdaşi olduğunu söyler(Çiftçi, 2017, s.25). Şairlik 
ve Mevlevilik ortak paydasinda buluşan bu iki Hak aşiği dostluklarini her 
firsatta yaptiklari sohbetler ile pekiştirir. Tasavvuf yolculuğunda müridin 
şeyh ile yaptiği sohbetlerin ehemmiyeti büyüktür. Çünkü bu sohbetler 
müridin kulluk bilincini şekillendirir. Bu anlamda Esrâr Dede, şeyhi ile 
yaptiği sohbetlere önem verir ve bu sohbetlerden keyif alir. Şair, özellikle 
İstanbul Boğazi’nda şeyhi ile yaptiği bu sohbetleri El-Beyyine süresinin 
8. ayetinde geçen, içinde irmaklar akan Adn cennetine benzetir. Esrâr, şa-
irliğine ve maneviyatina dair bütün dersleri Şeyh Galip’ten aldiğini ifade 
ederek onun hayatindaki önemini vurgular:

Sâye-i Hazret-i Gâlib’de Bogaz içre bu şeb   

Zevk-i “min-tahtihe’l-enhâr” idi bana her sû  (G.207/15)

Gayn Gâlib Dedem olup hakkâ

Dersi ben andan almışım Esrâr (K.11/19)

Şeyh Galip ile tanişmanin akabinde gelen Mevlevi tarikatina intisap 
Esrâr Dede’nin hayatinin yönünü tamamen değiştirir. O artik memuriyet 
hüviyetinden siyrilarak Hak aşiği olma yoluna girer. Bu bağlamda tüm sa-
mimiyeti ile tövbe eder ve Allah’in merhametine siğinir. Ruhunu safileş-
tirme gayesinde olan şair, henüz dünya hayatindayken bu bilince vardiği 
için şükür duygusu içerisindedir. Bu şükrün yönü çoğu zaman bu bilince 
varmasini sağlayan Mevlevi tarikatina intisabina yöneliktir:

Çok şükür Hakk’a hele dagdagadan kurtardı

Ne deniyim bilirim kendimi dünyâda iken  (Tk.4/8) 

Mesnnevi’yi kıble-i tahkik edelden rûhuna 

Hâlet-i feyz-i nefes Esrâr’dan zâhir olur  (G.52/6)

Âhir erişip kâfile-i Mevlevîyâna

Âzâde-ser-i berzah-ı râh-ı hatar oldu  (G.247/18)
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Erdi bünyâdına seyl-âb-ı sirişkimle halel

Olmadan hışt-ı lahid gerd-i reh-i semt-i ecel  (Tk.2/2)

Tarikat intisabindan sonra gelen huzurun tarifini şair, Hz. Âdem’in 
Firdevs cennetinde bulunduğu zamana telmih yaparak anlatir:

Hoş vakt idi ol ki yâr ile hem-dem idim

Şeb-tâbe-seher meclisine mahrem idim

Yâdına gelir mi ey dil ol demler kim

Her gûşe Behişt idi vü ben ‘Âdem idim  (R.103)

Esrâr Dede, tarikata intisabindan sonra her Müslüman gibi Kelime-i 
Tevhid getirerek Allah’tan başka ilah olmadiğina and içer. Şair, Allah’in ilk 
ve son olduğunu ve her şeyin ancak O, ol derse oluvereceğini ifade ederek 
kulluk bilincini gösterir:

Vücûd-ı câmi‘-i vahdet ‘Alı Veliyyu’llâh

Hakık ati şeref-i “lâ-İlâhe illâ’llâh” (K.3/1)

Müdır-i dâ’ire-i nokta “kâf u nûn”fermâ

Kadır-i kudret-i eşyâ Celâl celle celal (K.9/10)

Nefs ile Mücadele ve Çekilen Sıkıntılar

Esrâr Dede, tarikata intisabindan sonra ruhun varliğini idrak eder ve 
ruhunda nefsi ile zorlu bir mücadele başlatir. Böylece dünyevi hayata dair 
tüm renklerden arinmaya çalişan şairin tasavvuf yolundaki zorlu imtihani 
da başlamiş olur. Nefs, tasavvuf fikrinin en önemli nosyonlarindan biridir. 
Mutasavvif manevi fikriyatinin merkezine bu kavrami yerleştirir ve dü-
şünce hayatini büyük ölçüde bu kelimeye yüklediği anlamla şekillendirir. 
Tasavvufun amacina ulaşmasinda bir engel olarak görünen nefs, kavram-
sal boyutunun da ötesinde insanin özünü anlamasi ve bilmesinde bir mü-
cadele unsuru olarak görülür. Bu mücadelenin sebebi ise nefsin kötülüğe 
meyli olmasidir (Uyar, 2016, s.168). Esrâr Dede’nin nefsi ile mücadelesi 
tasavvuf ile geç tanişmasindan dolayi zorlu geçer. Şair, sonsuz rahatliğin 
nefsi duygulardan vazgeçmek ile mümkün olacaği bilincindedir; fakat nef-
sin arinmasi belli bir süreç ve imtihan aşamalarindan sonra gerçekleşir. 
Her mutasavvifin nefs noktasinda amaci ayni olsa da yaşadiği zorluklar 
birbirinden farklidir. Esrâr Dede, ömrünün büyük bir kismini nefsinin hâ-
kimyeti ile geçirir. Bu bağlamda şairin dünyaya dönük gözü tasavvuf ile 
tanişmasi ile bir anda kapanmaz o,  kimi zaman nefsine yenik düşer ve 
tasavvuf çizgisinden uzaklaşir. Dünya hayatina ait güzellikler şaire küfr 
telkin eder, onun nefsini aldatir: 
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Halâsa râhat-ı ‘ukbâya ermez ey Esrâr

‘Adû-yı nefs ile sulh edip düzenlik eden (G.195/5)

O vak-it kendimi erbâb-ı vefâ sandım ben

El-amân gâ’ile-i nefsime aldandım ben (Tk.4/3)

Her ne etdiyse bana nefs-i bed-âyin etdi

Tab‘a küfrân-ı ni‘am tavrını telkin etdi (Tk.4/16)

Esrâr Dede’nin nefs noktasinda terk etmekte zorlandiği hallerden biri 
de beşeri aşktir. Nitekim şair, tarikata intisabindan sonra bir saneme gön-
lünü kaptirir. Tasavvuf yolculuğunda çok hoş karşilanmayan bu durum Es-
râr’in tarikattaki arkadaşlari tarafindan dişlanmasina ve şeyhi ile arasinin 
açilmasina neden olur. Kafirlikle suçlanmasina sebebiyet veren bu durum 
karşisinda şair, kendisi ile alay edilmemesini bunun başina gelen bir kaza 
olduğunu söyler:

Yârân-ı tarikat beni tekfîr ederler

Kem bir saneme bende olup ehl-i hevâdır (G.94/8)

Ta’n eyleme uşşâk-ı perîşâna azîzim

Geldi mi senin başına hiç hükm-i kazâdır (G.94/10)

Yaptiği hatadan dolayi şair, divaninda yer alan “dokunma” adli gazeli 
ile şeyhi Galip’ten kendisini af etmesini ister:

Kâküllerine ol mehin ey şâne dokunma

Zencîri kırar bu dil-i dîvâne dokunma  (G.226/1)

Gül-berg misâli cigerim pâreliyorsun

Ey bâd-ı seher ol gül-i handana dokunma  (G.226/2)

Şâhım senin Esrâr sadâkatlu kulundur

Lutf eyle o dervîş-i perîşâna dokunma (G. 226/7)

Şeyhinin gönlünü almayi başaran Esrâr, nefsini terbiye etmeye devam 
eder. O sevgiliye ait unsurlar karşisinda aciz kalmamak için büyük bir çaba 
harcar. Çünkü sevgiliye ait güzellik unsurlari şairin gönlündeki nuru azaltir:
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Kâkül istilâ edip her vech ile

Nûr iken kâfirsitâna döndü ruh (G.220/10)

 Bir başka beyitinde şair, sevgilinin güzel yüzünde Hz. Muhammed’in 
nurunu görür. Bunu bir hata olarak gören şair, günah işlediğini nefsine tek-
rar yenik düştüğünü düşünür ve sufinin kendisini uyarmasini hata yaptiğini 
söylemesini ister:

Ben nûr-ı Muhammed görürüm rûy-ı sanemden

Sen söyle ki ey sûfi bu küfr ü bu hatadır (G.93/14)

Şairin nefs ile mücadelesinde en büyük silahi Mesnevi’den dinlediği 
öğretiler olur. O Mesnevi’ye kulak vererek endişelerinden kurtulmaya ça-
lişir. Bu bağlamda şair, nefsine esir olmak istemeyenlerin de Mesnevi’ye 
kulak vermesi gerektiğini tembihler:

Nefsi riyâzet-pişe kıl bir kez sonun endişe kıl   

Kendini şir-i bişe kıl dinle sadâ-yı “bi-ş’nev”i (G.248/12) 

Gayra nazar etme hemân ol Mesnevi’den ders-hˇân

Nefse esir olma âmân dinle sadâ-yı “bi-ş’nev”i   (G.248/15)

Tasavvuf yolunda yol almak ayni zamanda birçok sikintiyi ve fedakâr-
liği da beraberinde getirir. Nefsi ile mücadele de çoğu zaman galip zaman 
zaman da mağlup olan şair, bu yolun getirdiği sikinti ve sorumluluklardan 
yüksünmez. Çünkü o, gerçek ferahliğin sikintilardan sonra geldiği bilin-
cindedir. Şair, vahdet ülkesini arzularken çektiği sikintilari Hz. Yusuf ben-
zetmesi üzerinden anlatir. Hz. Yusuf da birçok sikinti çektikten sonra belli 
makamlara nail olmuş ferahliğa kavuşmuştur:

Sâdım ki gam u elemle yâr oldum men

Hûn-ı cigerimle bâde-hâr oldum men

Hicrân ile ol rütbede me’lûfum kim

Müstagnî-i vuslat-ı nigâr oldum men  (R.116)

Câh-ı vücûdun içre dile mülk-i vahdeti

Mısır ‘Aziz-i Yûsuf’a çeh bağışladı  (G.256/5)                   

Olması bâr-keş-i saltanat oldu dahi güç

Yûsuf’u eylemeden çâh-ı belâya mahbûs  (G.115/7)
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Ruhunu safileştirip onu gerçek özgürlüğüne kavuşturmayi amaçlayan 
Esrâr Dede’nin nefs ile mücadelesi çile eğitimi ile devam eder. Şair, Mev-
levi tarikatinin kurallarina uygun olarak çilesini 1001 günde Şeyh Galip 
gözetiminde tamamlayarak mutlak hakikate açilan kapiyi aralar. Esrâr, 
Mevlana’nin cemiyetinin dergâhinda halvete çekilir ve orada aşkin cö-
mertliğine taniklik eder. Ruhu ve gönlü ile baş başa kalan şair, çile eğitimi 
esnasinda yaşadiği manevi hazzi Hz. İsa’nin feleklere çekilmesi olayina 
telmih yaparak anlatir:

Sâha-i halvetkede-i ‘aşkdır

Dergeh-i cem‘iyyet-i Monlâ-yı Rûm (G.9/7)

Halvetgeh-i eflâkda rûhu’l-kudsüm

Dergâh-ı “‘arefnâk”da rûhu’l kudsüm (G.135/11)

Çile eğitimi ile manevi yolculuğundaki ilk mücadeleyi başari ile ta-
mamlayan Esrâr Dede, bu eğitimi esnasinda verilen tüm nimetleri bir lütuf 
olarak görür. Çünkü şaire göre, ancak çilesini tamamlayanlar Mesnevi’nin 
sirlarina nail olacaktir:

Kıldılar çille-i meydânlarını tekmil

Delicek gûşlarını nükte-i sırr-ı “bi-ş’nev” (Kıt.5/3)

 Hakikate varmada kararli bir duruş sergileyen Esrâr Dede’yi nefsi, 
yolundan alikoyamaz. O, kesret âlemine karşi arzularini kaybeder ve ta-
savvuf yolunda yeni bir bakiş açisi kazanir. Çokluktaki birliği görmeyi 
başaran şair, kesrette vahdeti bulma arzusu ile vahdet köşesinde kesret âle-
mine yüz çevirir. Şairin ruhu, dünyanin tüm renklerinden arinarak mana 
âleminin nuru ve temizliği ile dolar:

Menim kâlâ-fürûş-ı encümengâh-ı tahayyür kim

Metâ‘-ı kesreti tâ gûşe-i vahdetde terk etdim (G.181/4)

Gedâdan şâhı farka gelmedim tevhide me’mûrum

Garik-i vahdet-i mahzım hevâ-yı kesretim gitdi (G.246/17)

Mahv edip reng-i letâfet nakşını 

Nûr-ı pâk-i lâ-mekâna döndü ruh  (G.41/8)

Esrâr Dede’nin Tasavvuf Yolculuğundaki Rehberleri ve Feyz 
Kaynakları
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Hakikate varma yolculuğunda Esrâr Dede, özelikle Mevlana ve onun 
izinden yürüyen birçok kişiden etkilenir. Şair, etkilendiği şahislarin mane-
viyatini ruhunda ve gönlünde özümseyerek pusulasini bulur. Mevlana tesi-
ri Esrâr’ in maneviyatina, kişiliğine şairliğine derinden tesir eder. Mevlana, 
Esrâr Dede’nin mutlak aşk yolculuğundaki yegâne rehberidir. Esrâr’a göre 
onun kaderi Mevlana’nin etkisi ile şekillenir. Mevlana onun kiblesi olur ve 
o, bu kible sayesinde menfi bütün arzularindan siyrilarak hakikate yürür:

Hiç kimseye yok minnetimiz dünyâda

Hem kalmadı hiç matlebimiz ‘ukbâda

Allâhil eriz dünye vü ‘ukbâ ne demek

Mevlâyileriz sâye-i Mevlânâ’da (R.135)

Hazret-i pir-i Celâlü’l-Hakk ’ın

Dest hükmündeki tig-i kaderim (G.183/18)

Kurb-ı “vescüd ve’kterib”dir menzili Esrâr eger

Kıblesin buldu ise derviş-i Mevlânâ-perest (G.163/5)

Gönül baği ile kurulan bu etki, Esrâr’in Mevlana’yi zihninde ve gön-
lünde İslam dininin en mukaddes kişi ve unsurlari ile özdeşleştirmesine, 
onlarla birlikte anmasina neden olur. Şair, Hiristiyan akidesinden yola çi-
karak, Mevlana’nin Hz. İsa’nin işareti olduğunu söyler. Bir başka beyi-
tinde ise Esrâr, Mevlana’nin geleceğinin Miraç gecesi Hz. Muhammed’e 
müjdelendiğini tasavvur eder. O Mevlana’nin sohbetlerinde Kuran’in ma-
nasini çözer:

Mübeşşer oldu İncil içre âyin-i semâʻından

Mesihin remz ü ımâsı Celâlü’ddın-i Rûmi’dir (K.8/10)

Müjde-i teşrif-i Monlâ vahy olup Mi‘râc’da

Farz oldu ehl-i derde ol gece gûya semâ‘  (G.4/10)

Ma‘ni-i Kur’ân’a olur âşnâ

Gûş-zen-i sohbet-i Monlâ-yı Rûm (K.6/9)

Esrâr, manevi gelişiminin en önemli kaynaklarindan biri olarak gördü-
ğü Mevlana’yi peygamberlik makamina kadar yüceltir. Şaire göre Mevla-
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na aşkin peygamberi, onun biricik eseri Mesnevi ise ona indirilen kitaptir. 
Bir başka beyitinde ise şair, Mevlana’yi peygamberin mirasçisi olarak ta-
nimlar: 

Hakk anı peygam-ber-i ‘aşk eyledi

Mesnevi’dir âyet-i Monlâ-yı Rûm (K.6/8)

‘Ulûm-ı hâss-ı mi‘râc-ı visâl-i Ahmed’inin hep

Verâset ile yek-tâsı Celâlü’ddin-i Rûmî’dir (K.8/7)

Mevlana felsefesinin ve bu felsefenin etkisi ile manevi yolculuğa çikan 
müminlerin aşk ile bu denli hemhal olmasinin nedeni, Mevlana ile Şems 
arasindaki manevi aşk muhabbetidir. Bu muhabbetin esintisi Esrâr’in ru-
huna da değer. Bu bağlamda Esrâr’in inanç dünyasinda Mevlana’dan sonra 
en çok etki eden isim Şems olur. Esrâr Dede, Şems’i feyzin, aşkin kaynaği 
olarak görür. Ruhunu bu kaynak ile besleyen şair, bu sayede hakikati bulur. 
O, Şems’in feyzi ile toprak iken altina dönüşür ve ruhunu aşk ile doldurur:

Feyzi Şemsü’l-Hak’dan almış gâlibâ

Berk-i âh-ı ‘âşıkâna döndü ruh (Kıt.41)

Hâk idim feyz-i Şems zer kıldı

Sikke urdu o kim yâ kılıcı (G.257/9)

Şair, Şems’in ehemmiyetini ifade ederken sik sik onu gök cisimleri ile 
birlikte anar. Şair, başta güneş olmak üzere tüm felek âlemini Şems karşi-
sinda aciz duruma düşürür. Şems’in karşisinda güneş mahcuptur. Kendisi-
ni Şems’in kölesi olarak tanimlayan Esrâr, bu konumundan dolayi güneşin 
ve ayin kendisine esir olduğunu tasavvur eder:

Görücek kevkebe-i nûr-ı celâl-i Şems’i

Âftâb dogduguna hayli utandı bu sabâh (G.39/9)

Bende-i Şemsü’l-Hak-ı Tebrîzi’yim

Çâkerimdir mâh-tâb u âfitâb (G.19/19)

Esrâr Dede’nin benlik algisinin Mevleviliğe yönelmesindeki en bü-
yük etki Şeyh Galip’e aittir. Şeyh Galip, tasavvuftan önceki Mehmed’in 
Esrâr olma yolculuğunu başlatir ve bu yolculuk boyunca da ona eşlik eder. 
Manevi olgunluğa Şeyh Galip rehberliğinde erişen şair, hocasina derin bir 
sevgi ve muhabbetle bağlidir. Çünkü o, Şeyh Galip sayesinde ruhu ile bü-
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tünlük kazanir, dert ve gamdan kurtularak huzura erer:

Himmet-i Hazret-i Gâlib ile bî-şübhe bu şeb

Gam gidip geldi yine zevk-i dem-â-dem yerine (G. 207/15)

Hâliyâ feyz-i Hazret-i Gâlib

Cân-ı Esrâr-ı nâbe-sâmândır (G.209/9)

Esrâr Dede’nin tasavvufi fikirleri İslamiyet’in tesiri altinda şekillenir. 
Bu bağlamda şair, Müslümanliğin değer verdiği şahislar ile benimsediği 
olay ve olgulari kendi tasavvufi anlayişiyla sentezleyerek dini tasavvufi 
akidesini netleştirir. Bu sebepten dolayi başta peygamberler olmak üzere, 
tüm sahabeler, halifeler, din büyükleri Mevlevi çizgisinde yürüyen âlim-
ler olarak tasavvur edilir. Böylece şair, mutlak aşka vuslat yolculuğunda 
emin adimlarla ilerler. Esrâr, dergâhinin çar yâr dediği dört büyük halifenin 
mekâni, kendisini ise Hz. Muhammed’in evlatlarindan biri olarak tanimlar:

Hâk-i reh-i çâr-yârdir dergâhım

Men bende-i ashâb-ı Resûlu’llâh’ım

Bin cân ile evlâd-ı Muhammed kuluyum

Hâk-i kadem-i ‘Ali Veliyyu’llâhım (R.94)

Hz. Muhammed’den sonra Esrâr’in manevi tabiatinda en çok tesir 
eder peygamber Hz. İsa olur. Şairin Hz. İsa’ya ve İncil’e özel bir ilgisi 
vardir. Bundan dolayi Esrâr Dede’nin şiirlerinde sik sik Hz. İsa ve onun 
mucizelerine değinilir. Hz. İsa’nin can veren nefesi, Esrâr’in feyz kaynak-
larindan biri olur:

‘Aşk kim ser-nükte-i mazmûn-ı vahdetdir bana

Feyz-i enfâs-ı Mesihi mazhariyyetdir bana (G.1/1)

Esrâr, mutlak hakikate İslam dininin halifeleri ile beraber yürür. Özel-
likle Hz. Ali’ye karşi derin bir sevgi ve muhabbet besleyen şair, Hz. Ali’yi 
kelime-i tevhidin şerefi olarak görür:

Çehâr-yârin olup pey-revi girip cem‘e

Resûl-i pür-kerem-i Kirdgâr’a dek gideriz (G.108/19)

Vücûd-ı câmi‘-i vahdet ‘Alı̇ Veliyyu’llâh

Hakikati şeref-i “lâ-İlâhe illâ’llâh” (K.3/1)
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Şair, tasavvuf yolunda Ferîdüddin Attar ve Cüneydi Bağdadi gibi 
mutasavviflardan da etkilenir. Esrâr, bu etkiyi içinde bulunduğu tarikatin 
kültürü ile harmanlar ve kendi tabindan süzerek yorumlar. O, Ferîdüddin 
Attar’in sözlerinden feyz alarak efkârlanir ve kendinden geçer. Bir başka 
beyitinde ise şair, Cüneydi Bağdadi’nin Mevlevilikten feyz alarak “Ene’l-
Hakk” makamina ulaştiğini söyler:

Bûy-ı cân-ı Mevlevî ser-mest edip efkârımı

Tab‘ıma feyz sühan-ı ‘Attâr’dan zâhir olur (G.52/7)

Sakın Mansûr’u feyz-i Mevlevî’den bî-haber sanma

“Ene’l-Hakk”ın da ma‘nâsı Celâlü’d-din-i Rûmî’dir (K.8/17)

Mevlevi tarikatina mensup mutasavviflar, Hakk’a yürürken birbirle-
rinden etkilenir ve feyz alir. Esrâr Dede de bu etkileşim silsilesinin bir 
parçasi olur. O, tarikat içerisinde kendisinden önce ya da ayni dönemde 
yaşamiş birçok Mevlevi’nin tesiri altinda kalir. Bu etkileşime Mevlevi şair 
Fasih Dede’nin Esrâr’in tasavvufi tabi üzerindeki yansimalarina örnek ve-
rebiliriz. Esrâr Dede, Fasih Dede’yi görmemesine rağmen ona bir dost eda-
si ile yaklaşir ve tüm samimiyetiyle onunla aşk yolunda yanmak istediğini, 
sahip olduğu keremden kendisine de lütfetmesini ister. Çünkü şaire göre 
Fasih Dede, onun varmak istediği menzile varmiş fenâya kavuşmuştur:

Eyâ şehenşeh-i her dü serâ Cenâb-ı Fasih

Ser-â-ser âyine-i Hak-nümâ Cenâb-ı Fasih (K.14/)   

Fenâ-yı zâtını yazmak bekâyı müşʻirdir

Bekâdadır nazarında fenâ Cenâb-ı Fasıh (K.14/3)

Feyz yaratan ve yaratilan arasindaki bir akişin remizidir. Bu akiş bir 
nehir misali kaynağindan akar ve o kaynaktan izler taşir. Hakk’tan gelen 
bu kaynak tasavvufî âlemde sûfinin kalbine akar. Onun bu yoldaki ilhami 
olur ve tüm düşünce dünyasina sirayet eder. Esrâr Dede, feyzin kaynağina 
aşki yerleştirir. Çünkü tasavvuf kültüründe hakikate akil ile değil aşk ile 
varilir. Aşk, “ben” den kurtulup sevgilide bütün olma isteğinin gerçekleş-
me yoludur. Allah’a varmada benliğin, aklin, nefsin perdesini kaldiracak 
olan aşktir. Sadece akil, mantik yürüterek Allah’i bilmek ve ona ulaşmak 
kula engel çikarirken iman ve gönül, hakikate vuslat yolculuğunda tek reh-
berdir (Karaduman, 2020, ss. 428-429). Esrâr Dede, Mutlak Hakikat ile 
arasindaki perdeleri aşk ile aşilabileceği bilincindedir. O, ruhunu dünyaya 
istek ve arzularindan aşk ile arindirir ve Vahdet’e aşk ile kararlilikla yürür. 
Aşk sayesinde şair, masivaya yüz çevirir mutlak aşka teslim olur ve bu 
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teslimiyette kaybolarak var olur. Aşk, muhabbet ve bilgiyi kendinde birleş-
tirir. Şaire göre aşk, feyz erbabina bağişlanmiş bir hediyedir: 

Mevlevî meslegini feyzini bâlâ etdi

Vecd ü ‘irfânı ber-â-berde kodu cilve-i ‘aşk (G.141/8)

Erbâb-ı feyze mevhibe-i evvelidir ‘aşk

Feryâd u nâle sonrası nev‘an bahanedir (G.75/2)

İlahi aşkin feyzi ile şair, semâ ibadetini yerine getirir. Çünkü Esrâr’a 
göre semâ, Allah’in tecellisidir. Onun dudaklarinda ah, ahinda ise Hakk’in 
feyzi vardir:

Mehbit-i feyz-i cenâb-ı ‘aşkdır Esrâr dil

Mevlevî-âsâ tecelli-i İlâh eyler semâ‘ (G.133/7)

Lebimde âh âhım feyz-i Hak hurşid-i mutlakdır

Anın her biri bir Mansûr’dur kim dârdan gelmiş (G.124/2)

Mevleviler, ruhun safileşerek gerçek benliğine kavuşma yolculuğunda 
Mesnevi’den dersler alir, ona kulak verirler. Mevlana’nin ruhundan dökü-
len her misra Mevlevi müminler için feyzin kaynaği olur. Esrâr, Mesne-
vi’ye kulak vererek hakikati bulma arayişina girer. Şair, Mesnevi’yi kendi-
sine kible olarak seçtiğinden beri ruhuna feyz nefesinin üflendiğini söyler. 
Mevlana’da gelen bu feyz tüm âleme sirayet eder:

Mesnevi’yi kıble-i tahkik edelden rûhuna

Hâlet-i feyz-i nefes Esrâr’dan zâhir olur (G.52/6)

Nutk-ı pâk ile edip Mesnevi’yi mürşid-i kül

‘Âleme Hazret-i Monlâ’dan erer feyz-i nefes (G.113/8)

Esrâr’in ruhu meyden aldiği feyz ile beslenir. Mey içtikçe aşka bula-
şan şairin görünen ve görünmeyen halleri bu feyz ile şekillenir. Şaire göre, 
meyin piri şeyhtir. Çünkü ilahi aşk coşkunluğunu yaşayan şeyh, meyden 
aldiği bu feyzi meyhanede müridlerine dağitir. Onlarin gönüllerine aşki 
koyar. Meyhaneye dertsiz ve gözyaşi dökmeden geleneler, pirin yanindan 
gam ve kederle ayrilir. Çünkü özün farkindaliği sancili bir süreçten sonra 
oluşur. Pir ise bu sürecin en önemli kişisidir. Esrâr da bu biliç ile pirin 
meclisinden ayrilmaz. Onun sunduğu mey ile kendinden geçer ve bir başka 
feyz kaynaği olarak gördüğü semâya teslim olur: 
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Bu meyin feyzidir ahvâl-i derûn u birûn

Ele al câmı da bu hâlet-i agrebden sor (G.53/6)

Her mey-perest meykede-i feyz-i ‘aşkda

Ser-mest-i câm-ı himmet-i pir-i mugân mıdır (G.51/8)

Pir-i mey-hâneyi gör kim nazarı ‘ayn-ı kerem

Feyz-i bâdeyle gönüllerde kodu cilve-i ‘aşk (G.141/6)

Mey-hâne-i füyûz-ı mahabbetde pir-i mey

Pür-derd gönderir girü bî-gam gelenleri (G.263/4)

Gitdikçe mest-i bâde-i cûd u ‘atâ edip

Esrâr’ı bezm-i pir-i mugândan ayırmadı (G.254/10)

Semâ eyler şarâb-ı feyz ile mevc-i sabâdan tâk

Külâh-ı Mevlevîdir hûşeler bu bâg-ı dervişe (Kıt.13)

Fenâfillâh’tan Bekâbillâh’a Geçiş

Fenâ; kulun dünyevi bütün arzu ve hazlarindan siyrilip bunlardan 
zevk almamasidir. Kul, kendisini adadiği fenâ yolu ile meşgul olurken geri 
kalan her şeye yüz çevirir. Onun gönlü bütün mahlukâttan arinarak Hakk’a 
ulaşma gayesindedir. Bekâ hali, fenâ halinden sonra gelir. Kul, kendisinde 
yok olup Hakk ile bütünleşir; ruhunu Mevla’nin varliğinda eritir. Onun 
bütün hareketleri Allah ile muvafakat içindedir (Sühreverdi, 2010, s. 672). 
Fenâ haline varma gayesi ile tasavvuf yolculuğuna başlayan Esrâr Dede, 
Mevleviliğe intisabi ile beraber ruhunu farkli bir boyuta taşir. Tüm “ben” 
lerinden adim adim uzaklaşan şair, nihayetinde ruhunu safileştirerek mane-
viyati ile bir bütünlük yakalar. Meyhaneleri mesken edinen Esrâr, fenâ de-
nizine ulaşir, bu denizde boğulur ve nihayetinde mutlak hakikatte yok olur:

Beni gark eyleyeli bahr-i fenâ

Hem vücûdum görünür hem yokdur (G.69/8)
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Meskeni oldu harâbât-ı fenâ

Varlıgın ifna edip buldu bekâ (Kıt.6/8)

Tasavvuf öncesi ve başlangicinda dünyaya resmine itibar eden, nefsi 
duygularina hâkim olmakta zorlanan Esrâr, aşk sayesinde fenâ haline eri-
şir. Kendisini fenâ abdali olarak tanimlayan şair, masivadan siyrilip aşkin 
fenâsinda mest olur aklini yitirir. O artik kendi mevcudiyetinden fâni ol-
muş vücudun hiçbir ehemiyeti olmayan bir diyara ayaksiz ve kolsuz bir 
şekilde kararlilikla yürümektedir: 

Ben abdâl-ı fenâyım iltizâm-ı resm-i dehr etmem

Fenâ-yı ‘aşk ile fikr-i rüsûm-ı ‘âdetim gitdi (G.246/15)

Fenâ-yı ‘aşk ile Esrâr şöyle mestim ki

Fikir tükendi sühanda me’âl mahv oldu (G.244/7)

Fenâ-yı ‘aşk ile bî-pâ vü dest olduk ki

Vücûd-ı nâmı anılmaz diyâra dek gideriz (G.108/11)

Tasavvufta, Allah’tan başka her şeye yüz çevrilen merhale “terk-i 
terktir” Esrâr Dede, artik sadece dünya renklerine değil ahirette vaat edilen 
güzelliklere de itibar etmez. O, Mevlana’nin açtiği yolda menfi olan tüm 
duygularindan arinarak aşka teslim olur:

Ehl-i dil fitne-i ‘ukbâya bile aldanmaz

‘Aşk eder anları envâ‘-ı mekirden mahrûs  (G.115/9)

Hiç kimseye yok minnetimiz dünyâda

Hem kalmadı hiç matlebimiz ‘ukbâda

Allâhil eriz dünye vü ‘ukbâ ne demek

Mevlâyileriz sâye-i Mevlânâ’da  (R.135)

Allah aşki ile kulaği açilan şair için artik ezan sesi ile çan sesi arasinda 
bir fark yoktur. Çünkü o, artik her iki seste de Allah’i hatirlar:

Gûşu açılsa ‘âşıkın feyz-i cenâb-ı ‘aşkdan

Bâng-ı namâzı bir bilir velvele-i derâyile (G.210/2)

Fenâ ile akilini yitiren Esrâr, bekâya Mesnevi’ye kulak vererek yürür. 
Bekâ mülküne bir anka misali uçan şaire, yüz parça olan Mevlevi hirkasi 
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kol kanat olur. Bir başka beyitin de ise şair, kendisini bekâ kuşlarini avla-
yan bir doğan olarak tahayyül eder:

Vahy-i Hudâ’dır Mesnevı şer‘-i bekâdır Mesnevi

Hak’dan sadâdır Mesnevi dinle sadâ-yı “bi-ş’nev”i (G.248/7)

O şâh-bâz-ı fenâyız ki lâ-mekân içre

Kerûbiyân-ı bekâyı şikâra dek gideriz (G.108/15)

Fenâ halinden sonra daha bilinçli bir evreye, bekâya geçiş yapan Esrâr 
Dede, artik Allah ile uyum içerisindedir. O, benliğini yok edip Hakk’in iyi 
ve güzel sifatlariyla tekrar doğar. Nefsinden fanî olan şair Hakk ile bâki 
olur. Ömrünün son demlerini inzivaya çekilerek geçiren şair, sonsuz ve 
kesintisiz vahdete aşk ile yürür. Bu aşkin sonu ise sonsuz bir vuslattir:

Ey ‘aşk-ı ‘aşk-ı ‘aşk-ı ‘aşk ey vahdet-i bi-intihâ

Ey vahdet-i lâ-yenkati‘ ey vuslat-ı bî-intihâ (G.8/1)
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Giriş

Yillardan beri süre gelen pazarlama teknikleri önce geleneksel ola-
rak yapilmiş ardindan teknolojinin gelişmesiyle dijital hale dönüşmüştür. 
Ancak bu dönüşüm birden olmamiş çoğu zaman dijitalliğin pazarlamaya 
adaptasyonu çeşitli zorluklarla karşilaşmiştir. Yillardir sahip olunan bilgi 
birikimi, pazarlama ve ticaret teknikleri, bunlara ilişkin maliyetler ve stra-
tejiler dijitalin kabulünü zamana yaymiştir. Dijitalin egemenliğini ilani da 
yaşanan değişim rüzgariyla fijital pazarlamanin doğmasini tetiklemiştir. 
İşte bu yeni nesil pazarlama yöntemi olan fijital pazarlama, klasik yani 
geleneksel iletişim tekniklerini bir kenara birakarak tüketicilerle daha 
gerçekçi bir biçimde etkileşime girmeyi amaçlamaktadir. Bu etkileşimin 
doğal bir sonucu olarak da tüketicilerin ürün deneyimlerini, algilarini ve 
tutumlarini doğrudan etkilemek için daha sinirsiz ve gerçekçi bir strateji 
olarak fijital pazarlamadan yararlanilmaktadir. Geleneksel pazarlamanin 
kurallarini kismen ihtiva ederek dijitalin imkanlarini içeren ve yeni bir 
harman oluşturan fijital pazarlama ile tüketici algi ve tutumlari da daha 
üst seviyede yaşanmaktadir. 

Artirilmiş Gerçeklik (AG) kavraminin literatüre girmesinin hemen 
akabinde kendine yer bulduğu saha elbette ki pazarlama sektörüdür. Bi-
lindiği üzere klasik pazarlamanin neredeyse yerini alan dijital pazarlama, 
farkli teknolojileri kapsamaktadir. Bu noktada AG’nin dijital pazarlamayi 
dönüştürüp yeni bir tür ortaya çikarmasi da sürpriz olmamiştir. Fijital pa-
zarlamada kendine yer bulan AG, gerçek dünyadaki ortamin ve içeriklerin 
bilgisayar vasitasiyla meydana getirilen ses, görüntü, grafik ve konum ve-
rilerini etkileşime katarak gerçek dünya ile dijitali bir araya getirmektedir. 

AG’nin pazarlama ve reklam sektörüne adaptasyonuyla birlikte şir-
ketler ve ajanslar için yeni bir uygulama sahasi teşekkül etmiştir. Dijital 
pazarlamanin neredeyse tüm mecralara hakimiyetinden sonra yenilik ara-
yişina giren reklam üreticileri de son zamanlarda AG araştirmalarini ve 
uygulamalarini arttirmişlardir (Tülü ve Yilmaz, 2012, s. 189).

Çalişmanin temel amaci, tüketicilerin AG içeren reklamlara yönelik 
algilarinin sosyo-demografik özelliklerine göre farklilik gösterip göster-
mediğinin tespit edilmesidir. Ayrica  tüketicilerin AG içeren reklamla-
ra ilişkin algi düzeylerinin tespiti de çalişmanin ikincil amacidir. Veriler 
335 tüketiciden toplanmiş ve SPSS (Statistical Packet For Social Scieces) 
programi kullanilarak analiz edilmiştir. Çalişmada öncelikle ilgili litera-
tür incelenmiş ve edinilen bilgiler işiğinda hipotezler oluşturulmuş, ardin-
dan araştirma modelini test etmek üzere gerekli analizlere, bulgulara ve 
bulgulara ilişkin sonuç ve önerilere yer verilmiştir.
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1. Fijital Pazarlama Kavramı

90’larda dijital devrimin başlamasi ile markalar için yetersiz gelen 
geleneksel pazarlama yöntemleri dijital pazarlamaya eğilim göstermeye 
başlamiştir. Günümüzde ise dijital pazarlama yöntemlerinin fiziksel bir 
çiktisi olmadan işe yaramadiğini fark eden yenilikçi markalar, dijital ve 
geleneksel pazarlama yöntemlerini harmanlayarak fijital pazarlamaya yö-
nelmiştir. Çünkü fijital pazarlama yöntemleri ile yüksek erişimli, erişim 
maliyeti düşük ve fiziksel çiktisi olabilen tüketiciye dokunan pazarlama 
projeleri yaratilabilmektedir (Köse ve Yengin, 2018, s. 80).

Fijital pazarlama, hem fiziksel hem de dijital deneyimlerin dünyalari-
nin birleştirilmesi anlamina gelmekte ve mağaza içi ve çevrimiçi alişveriş 
arasinda geçiş yapabilecek potansiyel müşterilerle iletişim kurmayi içer-
mektedir (Brenner, 2020). Müşterilere en iyi deneyimi sunmak için hem 
fiziksel hem de dijital kanallar senkronize edilmektedir (Vel, 2005). Fijital 
dünyanin alt yapisini RFID (Radyo Frekansi ile Tanimlama Teknolojisi) 
oluşturmaktadir. RFID, kablosuz iletişim teknolojilerinde gelişimini hizla 
sürdüren ve birçok sektörde uygulanabilen bir teknolojidir. Bu teknoloji 
temel olarak okuyucu, etiket ve bunlara bağli antenlerden oluşmakta ve 
radyo frekansi araciliği ile etiketten bilgi okunmakta veya yazilmaktadir. 
Bu şekilde nesnelere yerleştirilen ya da taşinabilir etiketler sayesinde bir 
çok alanda bilgi saklama, kontrol ve takip işlemi gerçekleştirilebilmekte-
dir (Maraşli ve Çibuk, F2015, s. 249). Fijital pazarlamaya örnek olarak faz-
laca ürün ve marka verilebilmektedir. Bankacilik ve ekonomi sektöründe 
Avusturalya Millet Bankasi, elektronik sahasinda FuelBand ve akilli bi-
leklikler yakin zamanda önemli inovatif fijital pazarlama ürünleri iken 
reklamcilik sektörüne ek olarak medya, eğitim, teknoloji, telekomünikas-
yon, ulaşim sektörü yine fijital pazarlamanin ve fijitalliğin etkilerinin gö-
rüldüğü alanlar olarak karşimiza çikmaktadir. 

Fijital pazarlama, pazarlama dünyasinda yeni bir kavram olsa da ge-
tirdiği avantajlar, fijital pazarlamanin etki sahasini hem arttirmakta hem 
de pazarlama faaliyetlerinin daha sürdürülebilir ve interaktif olmasina 
katkida bulunmaktadir. Artik geleneksel pazarlamanin sistematik yön-
temleri bir kenara konularak teknolojinin ve dijital dönüşümün gücü fijital 
pazarlamanin gücüne güç katmiştir. Dijitalin etkisini bu kadar güçlü bir 
şekilde hissettirmesiyle de firmalar, pazarlama yöntemlerini değiştirmeye 
başlamiştir. Örneğin ulaşim sektöründe yer alan bazi havayolu firmalari 
yolcularina yönelik düzenlediği pazarlama kampanyalariyla ya da sosyal 
medya yarişmalariyla ödüller vermekte ve yolcularinin tercihlerini der-
lemektedir. Fijital pazarlama ile erişimin daha fazla olduğu, bu doğrul-
tuda daha düşük maliyetli ve fizikselliğe dönük kampanyalar üretilebil-
mektedir. Fijtal pazarlama ile artik billboardlar ve kiosklar da dönüşüme 
uğramiştir. Örneğin; Coca-Cola firmasi fijitallik için 2009 senesinde at-
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tiği bir adim ile içecek otomatlarina yapay zeka ekleyerek tüketicilerin 
istediği içecekleri kariştirarak yeni karma içecekler üretmelerine ve bu 
yeni karma içeceklere de twitter üzerinden yeni isimler bulmayi mümkün 
kilmiştir. Bu yöntemin avantaji olarak firma tüketicilerin istatistiklerini 
toplayarak yeni ürünler geliştirirken bunlari göz önünde bulundurmuştur. 
Yiyecek sektöründe yer alan bir başka firma olan McDonald’s, Avrupa 
için İsveç’te kullandiği interaktif billboard ve panolarla fijitali mobil uy-
gulamayla buluşturmuş ve tüketicilere hediye menüler vermiştir. Ayni şe-
kilde mobil uygulama ile yapilan siparişlere de ek kampanyalar sunarak 
mobil iletişimi özendirmiştir.  

Dijital ve fiziksel ortamlarin iç içe geçmesiyle meydana gelen fijital 
pazarlama klasik pazarlama unsurlarini dijitalin araçlariyla birleştirmek-
te, bilhassa mobil uygulamalar ve interaktif araçlarla dijitalliği bir adim 
öteye taşimaktadir. Fijital dünya, ekonomiye yön veren ve firmalari, tü-
keticileri dönüştüren büyük bir güç haline gelmiştir. Fijital pazarlamanin 
sektöre katkilariyla birçok marka yerellikten evrenselliğe geçiş yapmakta, 
aldiklari geribildirimlerle kampanyalarini şekillendirmektedir. Ayrica fi-
jitalizm ile yeni projeler daha çabuk uygulamaya konulabilmekte ve bun-
lara ilişkin sonuçlar da daha kisa sürede gözlemlenebilmektedir.

2. Artırılmış Gerçeklik Kavramı

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hizli değişimler günümüzde 
internet ve internet tabanli hizmetlerin kullanimini her geçen gün artir-
maktadir. Bu durum işletmelerin tüketicilerle iletişim şekillerine de yansi-
maktadir. Teknoloji tabanli meydana gelen gelişmeler dijital bir devrimin 
yaşanmasina, sosyal ağlarin toplumsal hayata nüfuz etmesine ve pazarla-
ma pratiklerinin değişmesine neden olmaktadir Pazarlama stratejilerinin 
oluşturulmasinda en belirleyici unsur ise hiç kuşkusuz teknolojidir (Çakin 
ve Yaman, 2020, ss. 2-3). Günümüzde birçok teknoloji devinin yeni favo-
risi olan AG, müşterileri işletmeyle ilişkilendirmek için devrim niteliğinde 
yollar yaratma konusundaki muazzam firsatlari nedeniyle reklam endüst-
risine de heyecan getirmiştir (Kiu vd., 2018, s. 2). AG, görüntü, ses, 3 
boyutlu model ve benzeri şekilde bilgisayar tarafindan üretilen dijital veri-
lerle gerçek bir dünya ortaminin artirilmasi anlamina gelmektedir (Singh 
ve Pandey, 2014, s. 25). Zenginleştirilmiş bu yeni ortam sayesinde gerçek 
hayata fiziksel olarak yerleştirilmesi mümkün olmayan nesne ve olgular, 
AG’de sanal olarak algilanabilir hale gelmektedir. AG; yazi, resim ve vi-
deo gibi bilgisayar ortaminda oluşturulmuş materyalleri insanlarin gerçek 
dünyalari algilamalarinin üzerine yansitan geniş spektrumlu bir teknoloji 
olarak da tanimlanabilmektedir (Bingöl, 2018, s. 46). AG teknolojisi, tü-
keticinin çevrimiçi satin alma deneyimini, fiziksel satin alma gerçekliği-
ne yaklaştiran, tüketiciye kişiselleştirilmiş bir ortam, zaman tasarrufu ve 
ürün çeşitliliği sunan önemli bir gelişme olarak görülmektedir. AG’nin 
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pazarlama alaninda giderek yoğunlaşmasi, söz konusu teknolojinin tüketi-
ci deneyimi ve çevrimiçi satin alma niyeti üzerindeki etkisinin ölçülmesi-
ne yönelik ihtiyaci da beraberinde getirmektedir (Duran Tekoğlu ve Siğri., 
2020, s. 121).

AG’nin en önemli avantaji, sanal içeriği tüketicilerin fiziksel ortam-
lariyla birleştirmenin eşi benzeri görülmemiş gerçekliğini sunabilmesidir. 
AG’nin en basit biçimi, metinler, grafikler veya videolar gibi sanal içeri-
ğin, bir mobil cihazin kamerasiyla yakalanan gerçek zamanli video ara-
ciliğiyla gerçek dünyadaki sahnelerin üzerine yerleştirmesidir (Tsai vd., 
2020, s. 245). Gerçekliğin güçlendirilmesini ve desteklenmesini sağlayan 
AG, dijital nesnelerin gerçek dünyaya aktarilmasinin yaninda kokusal 
veya dokunsal bilgileri de gerçek dünyadaki kullanicilarin algilarina dahil 
ederek, katilimci bir deneyim yaratmaya imkan sağlamaktadir. Bu neden-
le, savunmadan sanayiye, tiptan moda, eğitim, oyun ve eğlenceye kadar 
birçok alan ve disiplinde giderek artan oranda kullanilmaya başlanan AG 
teknolojisinin son yillarda, markalar tarafindan deneyimsel pazarlama 
araci olarak da ön plana çiktiği görülmektedir (Küçüksaraç ve Sayimer, 
2016, s. 74). Zaman ve mekandan bağimsiz bir şekilde gerçekleştirilen bu 
deneyimde, tüketiciler ürünü satin almadan önce o ürünün kendisi, ilani 
ya da ürünle bağlantili başka bir platform üzerinde bu teknolojiyi kulla-
narak ürünle ilgili bilgi alabilmekte, ürünü deneyimleyebilmekte, uygu-
lamanin sunduğu oyun, yarişma ve benzeri eğlence unsurlariyla keyifli 
zaman geçirebilmekte, bu aktivitesini sosyal medya gibi platformlarda 
paylaşabilmekte ve ürünü satin alabilmektedir (Küçüksaraç ve Sayimer, 
2016, s. 75). 

Boeing araştirmacisi Thomas Preston Caudell tarafindan 1992 yi-
linda kullanilmaya başlayan AG’nin ilk kullanim sahalarindan bir tanesi 
askeri sahadir. AG ile ilgili gerçekleştirilen araştirma ve geliştirme çaliş-
malari diğer alanlara yayilmadan önce askeri amaçlar etrafinda şekillen-
miştir (Karatay, 2015, s. 49). AG’nin pazarlama dişinda kullanildiği bir 
diğer saha eğlence sektörüdür. Eğlence sektörü için şüphesiz Pokemon Go 
tartişilmaz bir simgedir. Mobil bir oyun olan Pokemon Go, mobil cihazlar-
daki harita özelliğinden faydalanarak oyun karakterlerini gerçek dünyada 
bulmaya olanak sağlamaktadir. AG’nin oyunlarda kullanimi için yeni bir 
ilham kaynaği olan Pokemon Go sayisiz ödül almiştir. 

Şüphesiz ki AG’nin devrim yarattiği en önemli sahalardan birisi ise 
pazarlamadir. Bilhassa pazarlamanin dijitale evrimiyle birlikte teknolo-
jinin tüm getirileri de pazarlamaya dahil olmuştur. Örneğin; AG’ye yer 
verilen bir kitabi okuyan birisi, kitapta AG ile ilgili kisma telefonuna oku-
tarak ilgili haber ve reklama ulaşabilmekte, kitap üzerinde reklami sey-
redebilmekte, yeni ürünler satin alabilmekte hatta kitabin yazarina soru 
sorabilmektedir. Ayni şekilde bir otomobil satin almak isteyen birisi yolda 
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yürürken denk geldiği billboardlara telefonunu okutarak ilgili video ve 
teknik özellik bilgisine ulaşabilmekte ve otomobili üç boyutlu olarak tele-
fonunda inceleyebilmektedir. 

Pazarlama ve reklam faaliyetlerinin dijitale ve fijitale taşinmasi müş-
teriler ve kampanyalar hakkindaki istatistiklerin ve verilerin de kolay top-
lanmasini ve derlenmesini mümkün kilmaktadir. Pazarlama ve reklam-
cilik faaliyetlerinin üretim sürecinde müşterilerin bilgileri ve hedef kitle 
düşünüldüğünde, ne tarz ürünlerin ne şekilde ve hangi kanal ile aktarila-
caği eldeki verilere bağlidir. AG için düşünüldüğünde, bir uygulamayi kaç 
kişinin indirdiği, o uygulamanin hangi coğrafyada daha sik kullanildiği, 
kullanim saatleri, kullanicilarin cinsiyet ve yaşlari, hangi amaçla kulla-
nildiği gibi bilgiler uygulama vasitasiyla yorumlanabilmektedir. Böylece 
kullanici verilerini ölçme ve değerlendirme klasik yöntemlere göre daha 
kolay ve başarili olmaktadir. 

AG’nin fijitalde kullanimi ile pazarlama ve reklam ürünleri ile ilgili 
eklemeler ve güncellemeler diğer tekniklere göre daha hizli gerçekleştiri-
lebilmektedir. Ayni şekilde sadece telefon uygulamasi olmasinin ötesinde 
bir AG uygulamasi farkli cihazlarda kullanilabilmekte ve farkli mecralar-
da paylaşilabilmektedir. Bu da AG’nin farkli ortamlarda ve içerik alanla-
rinda paylaşimini mümkün kilmaktadir. 

AG teknolojisinin sağladiği avantajlarin yani sira, bazi dezavantajlari 
da bulunmaktadir. Kullanilan akilli cihazlarin çözünürlüğü, farkli marka 
cihazlarin kullandiği işletim sistemlerinin değişkenliği AG uygulamala-
rinda farkliliklarin oluşmasina neden olabilmektedir. İnsanlarin AG tek-
nolojisine alişma süreçleri de beklenenden daha zorlu olabilmektedir. Bu-
nun nedenlerinden biri gizlilik kaygisidir. Tüketicilerin AG teknolojisin-
den sağladiklari faydanin zaman içerisinde azalma eğilimi gösterebilme 
ihtimali de vardir. Tüketicilerin zamanla, birbirinin benzeri AG uygula-
malarindan sikilmaya başlayacaği da beklenen bir durumdur. Bu nedenle, 
pazarlamacilarin her seferinde farkli, birbirini tekrarlamayan, yaratici ve 
dikkat çekici uygulamalar yapmasinda fayda vardir. Bu da AG teknolojisi-
nin sürekli yenilenmesini ve gelişmesini gerektirmektedir. Pazarlamacilar 
ayrica, tasarladiklari sanal dünyayi gerçek dünya ile birleştirirken insan-
larin değer verdiği olgulari göz önünde tutup, herkes tarafindan kabul gö-
recek uygulamalar yürütmelidir (Aytekin vd., 2020, s. 108). 

3. AG İçeren Reklamlar ve Uygulama Alanları

Rekabetin hat safhada olduğu serbest piyasada bilinirliğini artirma-
ya ve kalici olmaya çalişan markalar için ürünlerin tanitiminda izlenilen 
reklam kampanyalari hayati önem taşimaktadir. Markalarin reklam kam-
panyalarinda kullandiklari dilden seçtikleri renk kombinasyonlarina ka-
dar olan her şey, marka kimliğini yaratmaktadir. Dolayisiyla, markalarin 
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kendilerini ifade etme yöntemleri teknolojinin yenilikçi ve etkili yapisi va-
sitasiyla hedef kitle üzerinde başarili sonuçlar verebilmektedir. Özellikle 
teknolojinin içine doğmuş ve onunla büyümüş bireylerin satin alma davra-
nişlarini yönlendirebilmek için markalar, teknolojik uygulama temelli rek-
lam kampanyalari oluşturmaktan çekinmemelidir (Çakin ve Yaman, 2020, 
s. 4). Günümüzde, tüketilen şeyin ne olduğu veya neden tüketildiği değil 
o şeyin tüketilmesi gerektiği kanaati yayginlaşmiştir. Kapital sistemin ge-
tirisi olan ihtiyaç dişi alişveriş yapma ve tüketme arzusu günden güne ev-
rime uğramiştir. Bu evrim, teknolojinin getirileriyle harmanlanmiştir. Bu 
harmanlamanin sonucunda ortaya çikan bir uygulama da AG’nin reklam-
larda kullanimidir (Köse, 2017, s. 54). AG uygulamalarinin kullanildiği 
reklam kampanyalarinda, satin alma aşamasinda kararsiz kalan bireylerin 
ürün ile etkileşime girmesine ve ürünü deneyimlemesine firsat sunmasi, 
bu kampanyalarin nihai amaci olan tüketim unsurunu artirdiği yadsina-
maz bir gerçektir (Çakin ve Yaman, 2020, s. 4).

AG içerikli reklamlar, tüketicilerin bir bilgisayari, tableti veya akilli 
telefonun kamerasini bir ürüne veya ürün resmine yönlendirmesine ola-
nak tanir. Buna karşilik, tüketiciye fiziksel çevrelerine gömülü ürünün in-
teraktif, dijital bir sunumu sağlanir. Sunumun bir parçasi olarak, kullani-
cilar öğeyi yakinlaştirip uzaklaştirabilir, çeşitli açilardan görüntüleyebilir, 
ürünün renklerini ve boyutlarini değiştirebilir ve çoğu durumda ürünün 
kullanimda nasil göründüğünü görebilmektedir (Hopp ve Gangadharbat-
la, 2016, s. 113).

Dünyada AG teknolojisinin reklamcilik alanindaki uygulamalari ol-
dukça yaygindir. Örneğin American Apparel markasi AG uygulamasini 
kullanarak, mağazadaki müşterilerine ürünün farkli renklerini görme ve 
ürünü almiş olan diğer müşterilerin tecrübelerini okuma imkani sağlamiş-
tir. Volkswagen de lansman kampanyasini yürütmek için geleneksel bir 
mecra olan gazeteyi AG uygulamasi ile beraber kullanmiştir. Türkiye’de 
ise 2013 yilinda Blippar’in Milliyet ile yaptiği iş birliği ile Türkiye’de ilk 
kez bir gazete, AG teknolojisi ile interaktif hale getirilmiştir. Milliyet oku-
yuculari haberleri sadece okumakla yetinmeyip videolarini izleyebilmiş, 
fotoğraf albümlerine göz atabilmiştir. Ayni dönemde MediaCat dergisi ka-
paği da interaktif hale gelmiştir. Selçuk Erdem’in Blippar ve Cafe Crown 
iş birliği için özel olarak çalişmiş olduğu karikatürler ile Cafe Crown da 
geleneksel mecralarini interaktif hale getirmiştir. Bu uygulamalara dün-
ya çapinda pek çok örnek vermek mümkündür (Öztürk Göçmen, 2018, s. 
180).

AG’nin reklamcilikta kullanilmasiyla bu zamana kadar kullanilan ya-
zili ve basili materyallere yeni bir soluk getirilmektedir. Bilindiği üzere 
yazili ve basili materyaller üretildikten sonra değiştirilememekte, yeni bir 
ekleme için yeniden basimi söz konusu olmaktayken AG marifetiyle yazili 
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materyal üzerinden ek bir dijitallik ve etkileşim sağlanabilmektedir. Ör-
neğin; Güney Kore’de Tesco firmasi müşteriyi mağazaya çekmek yerine 
mağazayi müşteriye götürmeye odaklanmiştir. Bu odaklanmanin bir so-
nucu olarak da daha az maliyet ve mağaza ile daha çok kar elde etmiş ve 
lider market olmuştur.  Bunun için Tesco, ülkedeki metro istasyonlarinda 
ve otobüs duraklarinda oluşturduğu sanal mağazalarla tüm ürünlere erişi-
mi mümkün kilmiştir. Sanal mağazalara ulaşim için de mobil teknolojinin 
gücünden faydalanmiştir. Tüketici QR kodlari okutarak ürünlere ulaşa-
rak sipariş verebilmektedir. Tesco gibi Amazon firmasi da mağazaciliği 
sanallaştirarak geniş pazarlara yayilmayi başarmiştir.  Bir başka örnek 
olarak verebileceğimiz Boyner markasinin dijital uygulamalarini fizik-
sel alişveriş ortaminda buluşturan Wepublic projesi uygulamasi başariyla 
sürmektedir. 

AG’yi reklamcilik sahasinda kullanan bir diğer firma ise Pepsi’dir. 
Pepsi, pazar payini arttirmak ve Coca Cola ile rekabeti yükseltmek 
için yenilikçi bir yol izlemiş, AG ile ilgili olarak İngiltere’deki otobüs 
duraklarina ‘Pepsi Max Unbelievable’ etkileşimini adapte etmiştir. Çoğu 
kampanyadaki cep telefonuyla AG uygulamasina erişmenin ötesinde 
durağa eklenen şeffaf ekranlarla aslan ve uzayli efektlerini yansitarak 
ve bu efektleri gerçek dünyaya aksettirerek farkli bir AG deneyimi 
yaşatmiştir. Duraktaki efektler, uçan dairelerin sokağa inip ateş etmesini, 
kocaman bir robotun saldirisini, hayvanat bahçesinden kaçan bir kaplanin 
sokaktan geçmesini içermekteydi. 

 
Görsel 1. Pepsi firmasına ait AG reklam örneği (https://talonoutdoor.com)

Bankacilik ve ticaret sektörü de AG uygulamalarindan nasibini 
almiştir. Bu konuda Visa’nin yaptiği AG faaliyeti dikkat çekicidir. 
Finans sektöründe inovatif çalişmalariyla taninan Visa, müşterilerinin 
gözünde unutulmayacak bir deneyimi hedefleyerek ‘Visa İle Yeni Bir 
Şeyler Dene’ hareketini başlatmiştir. Polonya’daki büyük bir alişveriş 
merkezinde uygulanan çalişmada, alişveriş yapmaya gelen müşteriler 
yürüdükleri zemindeki bir daireye ulaştiklari andan itibaren kocaman 
ve gerçekçi hayvan animasyonlariyla karşilaşmiş ve canli olarak o anlar 
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kaydedilmiştir.  Lemons ve Orange ajansi tarafindan gerçekleştirilen bu 
deneyim AG temasinda hazirlanmiştir. 

 
Görsel 2. Visa firmasına ait AG uygulama örneği (http://www.marketingsquad.

net)
Spor ve giyim sektöründe de AG uygulamalarina rastlamak 

mümkündür. Adidas, yaptiği bir mobil uygulama ile ayakkabilarini üç 
boyutlu olarak AG’nin hizmetine sunmuştur. ‘Retail Adidas’ uygulamasi 
ile müşteriler telefon ya da tabletlerinden ürün kataloglarina tuttuklari 
kameralar ile cihazlarin ekranlarinda canlanan ayakkabilari üç boyutlu 
olarak görebilmekte, üç boyutlu bir şekilde erişilebilen ayakkabilarin 
sağina soluna ekrana dokunarak bakabilmektedir. Ayni şekilde ayakkabinin 
rengini, boyutunu ve türünü değiştirmek, ayakkabi ile ilgili detaylara 
ulaşmak, ayakkabinin mağazadaki stok durumuna ulaşmak Adidas’in 
AG uygulamasiyla mümkün olmuş ve müşteriler için ayakkabilari adeta 
ayakkabi kutusundan telefon, tablet ekranina taşimiştir. Adidas ile birlikte 
Nike de daha sonraki süreçte benzer bir çalişmaya imza atmiştir. 

 
Görsel 3. Adidas firmasına ait AG uygulama örneği (https://wwd.com)

AG teknolojisinin kullanildiği tüm bu reklamlarda, hedef kitlenin il-
gisini çekecek, özellikle sosyal medya üzerinden bir nevi e-wom (elect-
ronic word of mouth) ile kampanyalarin kulaktan kulağa yayilmasi esas 
alinmiş; bu şekilde bilinirliğin artmasi bir yana satişlarin artişi da gerçek-
leşmiştir. Bu örnekler üzerinden, farkli deneyimler sunabilen, kullanici 
deneyiminin birincil öneme sahip olduğunun farkinda olan, içeriği ha-
yallerin ötesinde zenginleştirebilen ve yeni elektronik mecralar üzerinde 
gerçek kişilerin tanitima katki sağladiği faaliyetlerin, reklamciliğin gele-
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ceğinde de önemli rol oynayacaği söylenebilir (Öztürk Göçmen, 2018, s. 
187).

Teknolojiyi sürekli takip ederek, yeniliklerde öncü olan firmalar her 
zaman pazar yarişinda rakiplerinden siyrilmaktadir. Sanal evrenin getirisi 
neticesinde insanlari eğlendirerek alişveriş yapmalarini sağlamak, birey-
lerin ilgisini çekmektedir. Zamani kisitli olan ve alişverişe vakit ayirmak 
istemeyen insanlarin hayatina oldukça kolaylik sağlayan AG uygulamalari 
bireylerin oturduklari yerden seçtikleri ürünü istedikleri yerde denemele-
rine firsat vermektedir. Durum böyle olunca markalar, bu uygulamalari 
kullanmali ve çağin gerisinde kalmamak kaydiyla tutundurma safhasinda 
yerlerini garantilemelidir (Köse ve Yengin, 2018, s. 81).

4. Artırılmış Gerçeklik İçeren Reklamlarda Tüketici Algıları

AG içeren reklamlarin konusu, sahip olduğu iletişim dili ve üslup, 
barindirdiği ileti, demografik ve sosyo ekonomik özellikler gibi etmenler 
izleyenlerin ve tüketicilerin markalara ve ürünlere olan algilari üzerinde 
şüphesiz ki oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Söz konusu algilardan lite-
ratürde en sik kullanilanlar aşağida özetlenmiştir: 

4.1. Bilgi Vericilik   

Bilgi vericilik boyutu, reklamlarin güncel, zamaninda ve kolay erişi-
lebilen bilgiler sunma yeteneği anlamina gelmektedir (Ünal vd., 2011, s. 
365). Reklamlarin bilgilendirme düzeyi reklamin etkinliği için önemlidir 
ve tüketicilerin işletme ve ürünleri hakkindaki algilari üzerinde doğrudan 
bir etki göstermektedir (Blanco vd., 2010: 4). Reklamlarin bilgi vericili-
ği, tüketiciler tarafindan yeterli ölçüde algilanmasini, tüketici tarafindan 
satin alma davranişina yönlendirilmesini teşvik etmektedir (Kağitçibaşi, 
2012, s. 119). Bu nedenle sunulan reklam içerikleri bilgi vericilik yönün-
den yeterli ve güvenilir olmalidir. Ayrica günümüzde tüketicilerin bilgiye 
doğrudan ve kisa sürede ulaşma isteği olduğu göz önüne alindiğinda bilgi 
vericiliğin önemi bir kez daha vurgulanmiş olmaktadir.

4.2. Bilgi Değeri 

Soley ve Reid’e (1983, s. 27) göre reklam, tüketicilerin belirli bilgi 
ihtiyaçlarini karşilamak için kullandiği sosyal ve ekonomik bir güçtür. 
Dolayisiyla reklamlarin içerdiği bilginin doğruluğu ve yararliği ne kadar 
yüksek düzeyde ise algilanan bilgi değeri de o kadar yüksektir. Değerli 
algilanmayan reklamlar işletmelerin tüketicilerle etkili iletişim kurabil-
melerini engelleyebilmekte ve olumsuz tüketici tepkilerine yol açabilmek-
tedir. Buna karşilik, değeri yüksek olarak algilanan reklamlar ise diğer 
etkilerle birlikte olumlu tüketici tutumlarinin oluşumuna katkida bulun-
maktadir (Ducoffe ve Curlo, 2000, s. 248).
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4.3. Eğlence 

Kullanim üzerine gerçekleştirilen doyum araştirmalari eğlencenin 
tüketicilerin hayal üretme, oyalanma, estetik haz veya duygusal rahatlama 
ihtiyaçlarini giderme anlamina geldiğini göstermektedir (Ducoffe, 1996, 
s. 23). Görüleceği üzere, tüketiciler için tüketim davranişlarinin eğlen-
ce boyutunda hayal, zevk, duygusal doyum, zaman geçirme gibi soyut 
yönlerin ağir bastiği görülmektedir. Örneğin; Beğenmediği bir elbiseyi 
arkadaşlari almak istediği için satin alma davranişinda duygusal rahatla-
ma ihtiyaci yatar. Ayni şekilde bir ürüne sahip olunca mutlu hissetmek ve 
zevk almak düşüncesi tüketici davranişlarinin eğlence boyutuna girmek-
tedir. Özellikle AG, sanal gerçeklik gibi teknolojilerle yapilan reklam ve 
pazarlama faaliyetleri fazlaca eğlence unsuru barindirdiği için tüketiciler 
tarafindan dikkat çekmektedir. 

Reklam bilgisinin eğlence değeri, geleneksel reklamin algilanan de-
ğeri ile belirgin şekilde ilişkilidir. Eğlence hizmetleri müşteri sadakatini 
artirabilmekte ve müşteri için bir değer sunabilmektedir. Bu nedenle eğ-
lenceli bir reklam mesaji alicilar tarafindan daha pozitif bir şekilde algi-
lanmakta ve onlarin reklamin değeri hususundaki algilarini etkilemekte-
dir (Liu vd., 2012, s. 24).

4.4 Rahatsız Edicilik 

Rahatsiz edicilik, reklam mesajinin ne ölçüde dağinik ve tüketici-
ler için rahatsiz edici olduğu olarak tanimlanabilir (Kim ve Han, 2014, s. 
257). Reklam ve pazarlamanin tüketiciler üzerinde rahatsiz etme ve ne-
gatif etki yaratma ihtimali süreç boyunca her zaman söz konusudur. Bu 
sebeple reklamlarin bozma, rahatsiz etme gibi negatif yönleri de mevcut-
tur. Rahatsiz edicilik, bir bireyin hayat algisi, inançlari, kültürü, gelenek-
leri vb. konularda reklam ve verilen mesajlarin negatif etki yaratmasidir. 
(Ducoffe, 1996, s. 53). Örneğin; Yakin zamanda ülkemizde de yayinlanan 
bir şampuan reklaminda Hitler’in gösterilmesi oldukça rahatsiz edici ol-
muş ve sosyal medya üzerinden tepki mesajlari yazilmiştir. Bu bilgiler 
doğrultusunda adi geçen rahatsiz edicilik faktörünün tüketicilerin algilari 
üzerinde önemli olduğu sonucuna varilacaktir.

5. Yöntem

Araştirmanin amaci, tüketicilerin AG içeren reklamlara yönelik algi-
larin sosyo-demografik özelliklere göre farklilik gösterip göstermediği-
nin tespit edilmesidir. Bu amaçtan yola çikilarak tüketicilerin AG içerikli 
reklamlar üzerindeki algilari incelenmiş, söz konusu algilarin araştirmaya 
katilan tüketicilerin sosyo-demografik özelliklerine göre farklilik gösterip 
göstermediği araştirilmiş ve elde edilen bulgular analiz edilerek değerlen-
dirilmiştir.
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5.1. Araştırmanın Modeli

Bu çalişmanin ana temeli, tanimlayici araştirma modeline dayanmak-
tadir. Tanimlayici araştirma değişkenler arasindaki ilişkileri tanimlamaya 
yönelik olarak gerçekleştirilen bir araştirma modelidir. Öncelikle öğren-
cilerin demografik özellikleri ile AG içerikli reklamlara yönelik algilari 
arasinda farklilik olduğu yönünde bir teorik model geliştirilmiştir. Daha 
sonra bilgi değeri, eğlence, bilgi vericilik ve rahatsiz ediciliğe ilişkin al-
gilar ile öğrencilerin demografik özellikleri arasinda farkliliklarin olup 
olmadiği incelenmiştir.

Şekil 4. Araştırma modeli

5.2. Evren ve Örneklem

Araştirmanin evrenini Yalova Üniversitesi’nde 2018-2019 eğitim öğ-
retim yilinda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadir. Araştirma kapsa-
minda Yalova Üniversitesi’nin tercih edilmesinin en önemli gerekçesi Ya-
lova’nin gerek öğrenci profili gerekse demografik yapisi itibariyle Türkiye 
nüfusunun en yoğun olduğu Marmara Bölgesinde yer almasi, öğrencilerin 
tercih edilmesinin nedeni ise genç nüfusu oluşturmalari ve yeni teknolo-
jileri daha fazla kullanmalarindan dolayi pazarlamacilar tarafindan daha 
fazla hedeflenmeleridir. Yalova Üniversitesi’nde 2018-2019 eğitim öğretim 
yili itibariyle kayitli 13.350 öğrenci bulunmaktadir. 

Araştirma zaman ve ulaşilabilirlik açisindan kisitliliklara sahip ol-
duğundan evrenin tamami yerine, örneklem seçilerek anket uygulamasi 
gerçekleştirilmiştir. Altunişik’a (2007, s. 128) göre, likert tipi ölçek kul-
lanilarak yapilan çalişmalarda ankette yer alan değişken sayisinin on kati 
kadar örneklem kullanilmasi yeterli görülmektedir. Örnek birimleri te-
sadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi 
kullanilarak seçilmiştir. Bu çerçevede, 335 öğrenciye anket uygulanmiş, 
eksik veriler temizlendikten sonra 319 anket analize dahil edilmiştir. 

5.3. Veriler ve Toplanması

Araştirma için gerekli veriler yüz yüze anket yöntemiyle toplanmiş-
tir. Verilerin elde edilmesinde Ducoffe (1996, s. 16) tarafindan geliştirilen 



Mehmet Uğur Beşer, Duygu Talih Akkaya106 .

algi ölçeği kullanilmiştir. Bahsi geçen ölçek çevrimiçi (online) reklamci-
lik sahasinda uygulandiği için, cümle kaliplari ve ifade biçimleri AG için 
uygun hale getirilmiştir. Ölçekleri meydana getiren ifadelerin tamami 5 
noktali likert tipi ölçek sorulari olarak yer almiştir.(1= Hiç Katilmiyorum, 
5= Tamamen Katiliyorum)

Anket iki bölümden oluşmaktadir. Birinci bölümde AG içerikli rek-
lamlara yönelik algilari ölçmeye yarayan 20 ifadeye yer verilmiştir. İkinci 
bölümde ise, araştirmaya katilanlar hakkinda tanimlayici bilgilerin elde 
edilmesi amaciyla demografik ve sosyo-ekonomik sorular bulunmakta-
dir. Katilimcilara öncelikle AG içeren banka karti, spor ayakkabi ve kola 
reklami olmak üzere 3 adet reklam izletilmiş ve hemen ardindan anket 
formunda yer alan sorulara yanit vermeleri istenmiştir.

5.4. Araştırmanın Değişkenleri

Araştirmanin bağimsiz değişkenleri, ankete katilan öğrencilerin de-
mografik özelliklerinden yaş, cinsiyet, eğitim durumlari ve ailelerinin ge-
lir düzeyleridir. Bağimli değişkenler ise AG içerikli reklamlara yönelik 
tüketici algilarindan oluşan Bilgi Değeri, Eğlence, Bilgi Vericilik ve İrrite 
Edicilik olarak tespit edilmiştir.

5.5. Araştırmanın Hipotezleri

AG içerikli reklam algilari üzerine yapilan çalişmalar, kullanilan 
örneklem türleri ve kullanilan veri toplama yöntemleri açisindan büyük 
farkliliklar gösterse de, benzer boyutlara odaklanmişlardir. Katilimcilara 
tipik olarak yalnizca reklamlara yönelik genel tavirlari değil, ayni zaman-
da reklamin güvenilirliği, bilgilendiriciliği, eğlence değeri, aldaticiliği ve 
ürün değeri üzerindeki etkisine yönelik tutumlari da sorulmuştur. Araş-
tirma hipotezleri kurulmadan önce konuyla ilgili önceki araştirmalar in-
celenmiş ve aşağida özetlenmiştir:

Uğur ve Apaydin (2014, s. 152) tarafindan yapilan araştirmada ka-
tilimcilara ilk olarak basili reklam malzemesi gösterilmiş ve söz konusu 
reklamla ilgili beğeni düzeylerini ölçmeye yönelik sorular sorulmuştur. 
Ardindan ikinci bölüme geçilmiş, ayni basili reklam AG uygulamasiyla 
beraber gösterilmiştir. Sonuç olarak AG içeren reklami izledikten sonra 
ilgili reklamin eğlenceli olduğuna dair algi düzeyleri ilkine göre artmiş-
tir. Kowalczuk ve arkadaşlari’nin (2021, s. 366) yaptiği çalişmada ise AG 
içeren IKEA Place uygulamasini kullanan katilimcilar söz konusu uygu-
lamayi IKEA mobil web sitesini kullananlara göre daha eğlenceli fakat di-
ğer araştirma bulgularinin aksine daha az bilgilendirici bulduğunu belirt-
miştir. Bayrak Meydanoğlu ve arkadaşlari (2020, ss. 1441-1442) tarafindan 
Almanya ve Türkiye’deki tüketiciler üzerinde yapilan çalişmada Türk ka-
tilimcilarin AG içeren reklamlari Alman katilimcilara göre önemli ölçüde 
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daha bilgilendirici, eğlenceli, değerli ve daha az rahatsiz edici, yaniltici ve 
aldatici bulmuştur. Yaoyuneyong ve arkadaşlari (2016, s. 24) tarafindan 
yapilan araştirma ise AG içeren basili reklamlarin eğlence, bilgi verici-
lik, reklam değeri açisindan daha yüksek puanlara, rahatsiz edicilik için 
en düşük puana sahip olduğunu göstermiştir. Mobil AG uygulamalarinin 
tüketiciler üzerindeki etkisini araştiran bir diğer çalişmada katilimcilarin 
tamami, uygulamalarin kullanimini keyifli bulmuştur (Küçüksaraç ve Sa-
yimer, 2016, s. 86). Köse (2017, s. 57) tarafindan yapilan çalişmada denek-
lere AG içerikli reklamlar izletilmiş, elde edilen sonuçlara göre bu reklam-
lar ilgi çekici ve eğlenceli bulunmuştur. Bir diğer çalişmada katilimcilarin 
% 80.1’i AG ve sanal gerçeklik uygulamalarini kapsayan fijital pazarlama 
içerikli videolari eğlenceli bulmuştur (Köse ve Yengin, 2018, s. 97). Do 
ve arkadaşlarinin (2020, s. 5) AG içeren mobil reklamlarla ilgili yaptiklari 
araştirmada ise katilimcilarin tamamina yakini söz konusu reklamlarin 
eğlenceli olduğunu belirtmişlerdir. 

Yukaridaki bilgiler işiğinda hazirlanan hipotezler aşağida listelenmiş-
tir. Bu hipotezler kullanilarak tüketicilerin AG içerikli reklamlara ilişkin 
algilarinin sosyo-demografik özelliklere göre farklilik gösterip gösterme-
diği test edilmiştir.

H1: AG içeren reklamlara yönelik algılar yaşa göre farklılık göster-
mektedir.

H2: AG içeren reklamlara yönelik algılar cinsiyete göre farklılık gös-
termektedir.

H3: AG içeren reklamlara yönelik algılar eğitim durumuna göre fark-
lılık göstermektedir.

H4: AG içeren reklamlara yönelik algılar ailenin gelir düzeyine göre 
farklılık göstermektedir.

5.6. Veri Analizi 

Bu bölümde ilgili literatürden yapilan araştirmalar sonucunda elde 
edilen bilgiler işiğinda anket sonuçlari incelenmiş ve değerlendirilmiştir. 
İstatistiksel analizler için SPSS 23 paket programindan faydalanilmiş, araş-
tirmada yer alan öğrencilerin demografik ve sosyo ekonomik özellikleri 
frekans ve yüzde tanimlayici istatistikleri kullanilarak belirtilmiştir. Ayrica 
ölçekte yer alan ifadelerin toplanacaği boyutlari ve bu boyutlarin sayisini 
görebilmek amaciyla faktör analizi yapilmiş ve söz konusu faktörlerin gü-
venilirlik değerleri ve madde korelasyon katsayilari hesaplanmiştir. Daha 
sonra öğrencilerin AG içerikli reklamlara yönelik algilari aritmetik orta-
lama ve standart sapma istatistikleri yardimiyla açiklanmiştir. Son olarak 
elde edilen verilere t testi ve Anova testi yapilarak değişkenler arasindaki 
neden-sonuç ilişkileri sinanmiş ve elde edilen sonuçlar yorumlanmiştir. 
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5.6.1. Katilimcilarin Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin Bul-
gular

Araştirmaya katilan öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine 
göre dağilimi Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri (n=319)

f % f %

Cinsiyet Eğitim Düzeyi
Kadin 125 39,2 Ön Lisans mezunu 117 36,7

Erkek 194 60,8 Lisans mezunu 202 63,3

Yaş Aylik Aile Geliri
18-20 37 11,6 2000 TL’den az 57 17,9

21-23 172 53,9 2001-4000 TL 152 47,6

24-26 73 22,9 4001-6000 TL 31 9,7

27 ve üstü 37 11,6 6001-8000 TL 54 16,9

8001-10000 TL 25 7,8

10001 TL+ - -

Araştirmaya katilanlarin cinsiyet bilgilerine bakildiğinda öğrencile-
rin 125’i kadin, 194’ü erkeklerden oluşmaktadir. Yaş bilgilerini içeren fre-
kans dağilimi ele alindiğinda, ankete katilan öğrencilerin çoğunluğunun 
21-23 yaş arasinda olduğu saptanmiştir. Öğrencilerin ailelerinin çoğun-
luğunun gelir düzeyi 2001-4000 TL arasinda değişmektedir.  Son olarak 
eğitim durumlari incelendiğinde katilimcilarin 202’sinin lisans, 117’sinin 
ise ön lisans öğrencisi olduğu belirlenmiştir.

5.6.2. Faktör Analizi

Verilere faktör analizi yapilmadan önce söz konusu verilerin faktör 
analizine uygun olup olmadiğini değerlendirebilmek amaciyla KMO ve 
Bartlett Testi yapilmiştir. KMO ve Bartlett testlerinin sonuçlari incelendi-
ğinde KMO testindeki 0.781 değeri örnek büyüklüğünün yeterli olduğunu 
gösterirken, Bartlett testinin sonucu da 3468.663 ve p=0.00 güven seviye-
sinde anlamli bulunmuştur. Dolayisiyla verilerin faktör analizine uygun 
olduğu sonucuna varilmiştir. 

Ankette yer alan ifadelerin faktör analizine uygun olduğu anlaşil-
diktan sonra bu ifadelerin toplanacaği boyutlari ve bu boyutlarin sayisini 
görebilmek amaciyla faktör analizi yapilmiştir.  Analiz sonucunda 5, 10, 
15 ve 16. İfadeler birden fazla faktör altinda toplandiklarindan dolayi ana-
lizden çikarilmiş, tekrar faktör analizi yapilmiş, rotasyon metodu olarak 
varimax rotasyonu kullanilmiş ve 5 tekrarlama ile ifadelerin 4 faktör al-
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tinda toplandiği gözlenmiştir. 

Yapilan faktör analizi sonucunda ortaya çikan boyutlar isimlendi-
rilirken, kullanilan orijinal ölçek ve boyutlara ait ifadeler dikkate alin-
miştir. Buna göre faktörler ‘Bilgi Değeri’, ‘Eğlence’, Bilgi Vericilik’ ve 
‘İrrite Edicilik’ olarak isimlendirilmiştir. Bilgi Değeri faktörü dört ifade-
den oluşmakta ve tüketicilerin AG içerikli reklamlarin sunduğu bilginin 
değerli olup olmadiğina dair algilarini yansitmaktadir. Eğlence faktörü 
dört ifadeyi kapsamakta ve AG içerikli reklamlarin hoş ve eğlenceli olup 
olmadiğina ilişkin algilari ölçmektedir. Bilgi Vericilik olarak adlandirilan 
faktör üç ifadeden oluşmakta ve tüketicilerin AG içerikli reklamlarin ürün 
ya da hizmetler için güncel ve iyi bir bilgi kaynaği olup olmadiğina dair 
algilarini yansitirken Rahatsız Edicilik faktörü ise dört ifadeden oluşmak-
ta ve AG içerikli reklamlarin rahatsiz edici ve kafa kariştirici olup olma-
diğina ilişkin algilari ölçmektedir. 

Faktör analizi sonucunda ortaya çikan faktör gruplari, faktör grup-
larina karşilik gelen ifadeler ve ilgili istatistiki değerleri Tablo 2’de veril-
miştir. Sonuç olarak gerçekleştirilen uygulamada model geçerli (4 faktörlü 
yapiya uygun) ve sonuçlar tutarli yani güvenilir bulunmuştur. Ayrica bu-
lunan α değerlerine göre bilgi değeri (0.910), eğlence (0.890) ve bilgi veri-
cilik (0.898) faktörleri oldukça yüksek, rahatsiz edicilik faktörü de (0.737) 
yüksek derecede güvenilirliğe sahiptir. 

Tablo 2. Katılımcıların Algılarına Yönelik Faktör Analizi Sonuçları

İfadeler Faktör 
Yükleri Öz Değer  Açiklanan 

Varyans
Birikimli   
Yüzde

Cronbach 
Alpha

Madde 
Korelasyon 
Katsayilari

Bilgi Değeri 5.456 23.140 23.140  .910

AG içeren reklamlar güncel 
ürün bilgisi için iyi bir 
kaynaktir.

.847 ,802

AG içeren reklamlar ürün 
bilgisi için uygun bir kaynaktir. .842 ,733

AG içeren reklamlar eksiksiz 
ürün bilgisi sağlar. .916 ,885

AG içeren reklamlar yararlidir. .846 ,859

AG içeren reklamlar değerlidir. .623 ,622
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Eğlence   2.526 19.937 43.077  .890

AG içeren reklamlar 
eğlencelidir. .795 ,738

AG içeren  reklamlar zevklidir. .838 ,824

AG içeren  reklamlar hoştur. .828 ,718

AG içeren reklamlari izlemek 
keyiflidir. .838 ,759

Bilgi Vericilik  2.127 15.929 74.002  .898

AG  içeren  reklamlar iyi bir 
ürün bilgisi kaynağidir. .883 ,758

AG  içeren  reklamlar ilgili 
ürün bilgisi sağlar. .925 ,838

AG  içeren  reklamlar 
zamaninda bilgi verir. .905 ,836

Rahatsiz Edicilik 1.731  14.996  59.006  .737

AG içeren reklamlar rahatsiz 
edicidir. .795 ,612

AG içeren reklamlar sinir 
bozucudur. .832 ,696

AG içeren reklamlar aldaticidir. .708 ,461

AG içeren reklamlar kafa 
kariştiricidir. .704 ,504

Faktörlere ilişkin güvenilirlik değerlerinin hesaplanmasinin ardindan 
söz konusu faktörlere ait ifadelerin madde toplam korelasyon katsayila-
ri (Corrected Item-Total Correlation) incelenmiştir.  Madde toplam kore-
lasyonundaki değerler, ilgili faktöre ait değişkenlerin ankete katilanlar 
tarafindan ayni doğrultuda anlaşildiğini ifade etmektedir. Söz konusu 
değerlerin 0.30’un üstünde olmasi kullanilan ölçeğin güvenilirliğini art-
tirmaktadir (Büyüköztürk,  2006, s. 32). Tablo incelendiğinde faktörlere 
ait tüm ifadelerin madde toplam korelasyon katsayilari 0.30’un üzerinde 
olduğundan kullanilan ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu söy-
lemek mümkündür.
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5.6.3. Katilimcilarin AG İçerikli Reklamlara Yönelik Algilarinin 
Değerlendirilmesi

Araştirmaya katilan öğrencilerin AG içerikli reklamlara ilişkin algi-
lari ile ilgili tanimlayici istatistikler Tablo 3’de sunulmuştur. 

Tablo 3. Katılımcıların anketin birinci bölümde yer alan ifadelere yönelik 
algıları

İfade Ortalama Std.Sapma

Bilgi Değeri 4.0062 .6346

AG içeren reklamlar güncel ürün bilgisi için iyi bir kaynaktir. 4.091 .7737

AG içeren reklamlar ürün bilgisi için uygun bir kaynaktir. 3.781 .8553

AG içeren reklamlar eksiksiz ürün bilgisi sağlar. 3.984 .9466

AG içeren reklamlar yararlidir. 4.003 .8146

AG içeren reklamlar değerlidir. 4.172 .5975

Eğlence 4,2272 .565

AG içeren reklamlar eğlencelidir. 4.260 .5757

AG içeren reklamlar zevklidir. 4.201 .5235

AG içeren reklamlar hoştur. 4.257 .5744

AG içeren reklamlari izlemek keyiflidir. 4.191 .5864

Bilgi Vericilik 4,143 .7987

AG içeren reklamlar iyi bir ürün bilgisi kaynağidir. 4.266 .6876

AG içeren reklamlar ilgili ürün bilgisi sağlar. 3.972 .9090

AG içeren reklamlar zamaninda bilgi verir. 4.192 .7996

Rahatsiz Edicilik 2.24275 .7890

AG içeren reklamlar rahatsiz edicidir. 2.266 .9942

AG içeren reklamlar sinir bozucudur. 2.295 .9220

AG içeren reklamlar aldaticidir. 2.088 .8643

AG içeren reklamlar kafa kariştiricidir. 2.322 .3757

Araştirmaya katilan öğrencilerin AG içerikli reklamlara yönelik or-
talama algi skorlari incelendiğinde bilgi değeri faktörü ile ilgili algilarin 
ortalama değerinin 4,0062 olduğu görülmektedir. Bu değer, öğrencilerin 
AG içeren reklamlarin, güncel ve eksiksiz ürün bilgisi için iyi bir kaynak 
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olduğunu, dolayisiyla bu reklamlardan edindikleri bilginin de yararli ve 
değerli olduğunu ifade ettiklerini göstermektedir.  AG içeren reklamlar 
yeni teknikleri içerisinde barindirdiği için daha hizli ve daha güncel bir 
şekilde bilgiyi taşima avantajina sahiptir. Ayrica sanal bilginin gerçek bil-
gi ile biraraya geldiği düşünüldüğünde AG içeren reklamlar tüketici için 
iyi bir bilgi değeri ve veri yoğunluğuna sahiptir. Bu sonuç konuyla ilgili 
daha önce yapilan çalişmalardan elde edilen sonuçlari desteklemektedir 
(Bayrak Meydanoğlu vd., 2020, ss. 1441-1442; Yaoyuneyong vd., 2016, s. 
24).

Eğlence faktörü ile ilgili değerlere göz atildiğinda ortalama değerin 
4.2272 olduğu görülmektedir. Söz konusu ortalamaya göre öğrencilerin 
AG içerikli reklamlari eğlenceli, zevkli bulduklarini ve izlemekten ke-
yif aldiklarini söylemek mümkündür. Sanal ile gerçekliği ayni düzlemde 
buluşturan AG teknolojisinde özellikle interaktif ve eğlenceli içeriklerin 
yer alma orani, diğer reklam tekniklerine göre daha ulaşilabilir olduğu 
için AG reklamlari tüketiciler için daha keyifli bir deneyime dönüşmekte-
dir. Araştirmadan elde edilen sonuçlar literatürden elde edilen araştirma 
sonuçlari ile paralellik göstermiştir (Do vd., 2020, s. 5; Kowalczuk vd., 
2021, s. 366; Köse, 2017, s. 57; Köse ve Yengin, 2018, s. 97; Küçüksaraç 
ve Sayimer, 2016, s. 86; Uğur ve Apaydin, 2014, s. 152; Yaoyuneyong vd., 
2016, s. 24)

Bilgi vericilik faktörüne ait hesaplanan ortalama değer 4.143 olarak 
bulunmuştur. Bu değere göre ankete katilan öğrenciler AG içerikli rek-
lamlarin ürün bilgisi için iyi bir kaynak olduğunu ve zamaninda bilgi ver-
diğini ifade etmişlerdir. AG, bilgiye ve içeriğe ulaşma süresini kisalttiği 
ve birden çok görüntüyü aktarabildiği için bilgi vericilik yönüyle daha 
önemlidir. Elde edilen sonuç Yaoyuneyong ve arkadaşlari (2016, s. 24) ta-
rafindan yapilan çalişma ile paralellik gösterirken Bayrak Meydanoğlu ve 
arkadaşlarinin (2020, ss. 1441-1442) araştirmasindan elde edilen sonuçlari 
desteklememektedir.

Rahatsız edicilik faktörüne ait hesaplanan ortalama değer 2.24275’tir. 
İlgili değer 2,5’in altinda kaldiği için öğrencilerin AG içerikli reklamla-
ri rahatsiz edici ve kafa kariştirici bulmadiklari sonucuna varilmiştir. Bu 
sonuç da diğer faktörlere ait ifadelere ilişkin algilar ile paralellik göster-
mekle birlikte daha önce yapilan çalişmalari desteklemektedir (Bayrak 
Meydanoğlu vd., 2020, ss. 1441-1442; Yaoyuneyong vd., 2016, s. 24).

5.6.4. Hipotezlerin Test Edilmesi

Araştirma hipotezlerinin test edilmesinde kullanilacak yöntemin be-
lirlenmesi amaciyla öncelikle SPSS 23 paket programi kullanilarak veri 
setinin dağilimini belirlemeye yönelik bir test olan Kolmogorov Smirnov 
Z Testi yapilmiştir. Test sonucuna göre anlamlilik değeri istatistiksel an-
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lamlilik hesaplamalarinda sinir değer kabul edilen 0.05’den küçük olduğu 
için incelenen değişkenler normal dağilim göstermemekle birlikte ölçeğe 
ait faktörlerin çarpiklik ve basiklik değerleri incelenmiştir (Tablo 4). 

Bu testlerde basiklik ve çarpiklik değerlerine bakilirken George ve 
Mallery’ e (2003, s. 48) göre de -2,0 ile +2,0 olmasi halinde homojen daği-
lim ya da normal dağilim olduğu söylenebilir. Verilerde homojen dağilim 
görüldüğü için non-parametrik analizler yerine güvenirliliği daha yüksek 
olan parametrik testler (t testi, tek yönlü varyans analizi) uygulanmiştir.

Tablo 4. Ölçeğe ait faktörlerin Çarpıklık ve Basıklık Değerleri

Bilgi Değeri Eğlence Bilgi Vericilik Rahatsız 
Edicilik

N Valid 319 319 319 319

Missing 0 0 0 0

Skewness -,339 ,104 -,276 1,005
Std. Error of Skewness ,137 ,137 ,137 ,137
Kurtosis -,757 ,022 -,627 ,549
Std. Error of Kurtosis ,272 ,272 ,272 ,272

Ankete katilan öğrencilerin AG içerikli reklamlara yönelik algilarinin 
yaşlarina göre farklilik gösterip göstermediğini belirlemek için öncelikle 
Anova testinin ön koşulu olan varyanslarin homojenliği testi yapilmiştir. 
Tablo 5 incelendiğinde bilgi değeri, eğlence ve bilgi vericilik faktörlerine 
ait değişkenlerin varyanslarinin eşit (p>.005),  rahatsiz edicilik faktörüne 
ait değişkenlerin varyanslarinin ise eşit dağilim göstermediği görülmek-
tedir (p < .005).

Tablo 5. Varyansların homojenliği testi

Faktörler Levene 
İstatistiği df 1 df 2 p değeri

Bilgi Değeri 1,528 3 315 ,207

Eğlence ,391 3 315 ,759

Bilgi Vericilik ,719 3 315 ,542

Rahatsız Edicilik 5,617 3 315 ,001

Varyanslarin homojenliği testinin ardindan yapilan Anova testi ince-
lendiğinde ise, ankete katilan öğrencilerin AG içerikli reklamlara yönelik 
rahatsiz edicilik faktörüne ilişkin algilarinin yaşlarina göre farklilik gös-
terdiği belirlenmiş ve H1 hipotezi kabul edilmiştir. (p< .005).
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Tablo 6. Yaş için ANOVA testi

Faktörler Kareler 
Toplamı

df Ortalama 
Kare

F P değeri

Bilgi Değeri
Gruplar arasi 15,369 3 5,123 ,521 ,668

Grup içi 3098,127 315 9,835

Toplam 3113,496 318

Eğlence
Gruplar arasi 14,735 3 4,912 1,920 ,126
Grup içi 805,601 315 2,557
Toplam 820,335 318

Bilgi 
Vericilik

Gruplar arasi 7,754 3 2,585 ,787 ,502
Grup içi 1034,639 315 3,285
Toplam 1042,393 318

Rahatsız 
Edicilik

Gruplar arasi 51,186 3 17,062 3,273 ,021
Grup içi 1642,305 315 5,214
Toplam 1693,491 318

p= < .005

AG içerikli reklamlara yönelik rahatsiz edicilik faktörüne ilişkin al-
gilarin hangi yaş gruplari arasinda farklilik olduğunun belirlenebilmesi 
için varyanslarin eşit dağilim göstermediği durumda yapilan testlerden 
Tamhane T2 testi yapilmiş, ve 21-23 yaş arasindaki öğrenciler ile 27 yaş ve 
üstü öğrencilerin algilari arasinda farklilik olduğu gözlemlenmiştir.

21-23 ve 27 ve üstü yaş grubu arasindaki öğrencilerin rahatsiz edicilik 
faktörüne ait ifadelerinin ortalamalarinin yer aldiği tablo 15 incelendiğin-
de ise 21-23 yaş arasindaki öğrencilerin AG içerikli reklamlari 27 ve üstü 
yaş grubundaki öğrencilere göre daha rahatsiz edici algiladiği görülmekte-
dir. Bunun nedenlerinden birisi, gençlerin ürün ve hizmetlere daha çabuk 
ulaşma isteği olabilir. Yaşça daha genç olanlar AG ile videolari izleyerek 
zaman kaybetmek yerine direkt olarak ürüne kavuşma arzusu taşiyabilir. 
Bunun gerçekleşmediği durumda ise AG videolari rahatsiz edici gelebilir. 
Daha ileri yaştaki kesimde ise ürün ve hizmetlere ilişkin tatmin edici bil-
gilerin kisa sürede aktarilmasi daha memnun edici gelmiş sayilabilir. Bir 
diğer gerekçe de 21-23 yaş arasindaki öğrenciler AG ile ilgili videolarda 
27 yaş ve üstü yaş grubundaki öğrencilere göre daha fazla rahatsiz edici 
öğe fark edebilir. Bunun gerekçesi de kuşak farki ve algi düzeyleri olabilir. 

Ankete katilan öğrencilerin AG içerikli reklamlara yönelik algilari-
nin cinsiyetlerine bağli olarak değişip değişmediğini kontrol etmek için 
yapilan t testinde algilarin cinsiyetlerine göre farklilik göstermediği tespit 
edilmiş ve H2 hipotezi reddedilmiştir (p > .005).  
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Tablo 7. Cinsiyet için varyansların homojenliği ve t testi

Varyans eşitliği 
için Levene 
Testi
F p t df p

Bilgi Değeri Varyanslarin eşitliği varsayimi .000 .988 1,149 317 ,252

Varyanslarin eşitsizliği 
varsayimi

1,148 264,218 ,252

Eğlence Varyanslarin eşitliği varsayimi .804 .371 ,785 317 ,433
Varyanslarin eşitsizliği 
varsayimi

,810 290,639 ,419

Bilgi Vericilik Varyanslarin eşitliği varsayimi 5.593 .019 -,931 317 ,353
Varyanslarin eşitsizliği 
varsayimi

-,947 279,894 ,344

Rahatsız 
Edicilik

Varyanslarin eşitliği varsayimi .194 .660 -1,399 317 ,163

Varyanslarin eşitsizliği 
varsayimi

-1,406 268,726 ,161

Ankete katilan öğrencilerin AG içerikli reklamlara yönelik algilari-
nin eğitim durumlarina bağli olarak değişip değişmediğini kontrol etmek 
için yapilan t testinde ise algilarin eğitim durumuna göre farklilik gös-
terdiği tespit edilmiş ve H3 hipotezi kabul edilmiştir ( p<.005). Tablo in-
celendiğinde AG içerikli reklamlara yönelik eğlence ve  rahatsiz edicilik 
faktörüne ilişkin algilarin eğitim durumuna göre değiştiği görülmektedir.

Tablo 8. Eğitim Durumu için Varyansların homojenliği ve t testi

Varyans eşitliği için 
Levene Testi
F p t df p

Bilgi Değeri Varyanslarin eşitliği 
varsayimi

1,481 ,225 ,896 317 ,371

Varyanslarin eşitsizliği 
varsayimi

,883 232,326 ,378

Eğlence Varyanslarin eşitliği 
varsayimi

4,199 ,041 2,296 317 ,022

Varyanslarin eşitsizliği 
varsayimi

2,306 245,575 ,022

Bilgi 
Vericilik

Varyanslarin eşitliği 
varsayimi

4,721 ,031 -1,207 317 ,228

Varyanslarin eşitsizliği 
varsayimi

-1,174 222,322 ,242
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Rahatsız 
Edicilik

Varyanslarin eşitliği 
varsayimi

76,977 ,000 -9,196 317 ,000

Varyanslarin eşitsizliği 
varsayimi

-7,876 152,974 ,000

Eğitim durumuna göre öğrencilerin eğlence ve rahatsiz edicilik fak-
törlerine ait ifadelerinin ortalamalarinin yer aldiği tablo 18 incelendiğin-
de ise lisans öğrencilerinin AG içeren reklamlari, ön lisans öğrencilerine 
göre daha eğlenceli bulduğu görülmektedir. Ayrica ön lisans öğrencileri 
lisans öğrencilerine göre AG içerikli reklamlari daha rahatsiz edici ve si-
nir bozucu bulmaktadir. Lisans öğrencilerinin AG içerikli reklamlarini 
daha eğlenceli bulmasinin gerekçesi, lisans öğrencilerinin eğitim süresi 
boyunca ön lisans bölümlerine göre daha fazla kavram, tanimi öğrenip 
farkli etkileşimleri deneyimleyerek olaylara ve aktarilan içeriklere bakiş 
açilarinin daha eğlenceli hale dönüşebilmesi olabilir. Aksi yönde meslek 
yüksek okulunda okuyan öğrenciler, lisans öğrencilerinin eğitim süreleri-
ne göre daha kisa süre eğitim aldiklari için olaylara ve algilara daha kestir-
meden yaklaşma ve sunulan içerikleri daha kisa sürede anlama ve ulaşma 
ihtiyacini taşiyor olabilirler. Bu ihtiyacin sonucu olarak da AG içeren rek-
lamlari seyretmek onlar için rahatsiz edici ve zaman kaybi gelebilir. 

Ankete katilan öğrencilerin AG içerikli reklamlara yönelik algilarinin 
ailelerinin gelir düzeyine göre farklilik gösterip göstermediğini belirlemek 
için öncelikle Anova testinin ön koşulu olan varyanslarin homojenliği tes-
ti yapilmiştir. Tabloya bakildiğinda bilgi değeri, bilgi vericilik ve rahatsiz 
edicilik faktörlerine ait değişkenlerin varyanslarinin eşit (p>.005), eğlence 
faktörüne ait değişkenlerin varyanslarinin ise eşit dağilim göstermediği 
görülmektedir (p<.005).

Tablo 9. Aile gelir düzeyi için varyansların homojenliği testi

Faktörler Levene 
İstatistiği df 1 df 2 p değeri

Bilgi Değeri .266 4 314 .900
Eğlence 2.355 4 314 .054
Bilgi Vericilik 2.686 4 314 .868

Rahatsiz Edicilik 1.514 4 314 .198

Varyanslarin homojenliği testinin ardindan yapilan Anova testi ince-
lendiğinde ise, ankete katilan öğrencilerin AG içerikli reklamlara yönelik 
rahatsiz edicilik faktörüne ilişkin algilarinin ailelerinin gelir düzeyine 
göre farklilik gösterdiği belirlenmiş ve H4 hipotezi kabul edilmiştir (p < 
.005).
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Tablo 10. Aile gelir düzeyi için ANOVA testi

Kareler 
Toplamı

df Ortalama 
Kare

F P değeri

Bilgi Değeri
Gruplar arasi 22,411 4 5,603 ,569 ,685

Grup içi 3091,085 314 9,844

Toplam 3113,496 318

Eğlence
Gruplar arasi 12,679 4 3,170 1,232 ,297
Grup içi 807,656 314 2,572
Toplam 820,335 318

Bilgi Vericilik
Gruplar arasi 2,618 4 ,654 ,198 ,940
Grup içi 1039,775 314 3,311
Toplam 1042,393 318

Rahatsız 
Edicilik

Gruplar arasi 57,912 4 14,478 2,780 ,027
Grup içi 1635,579 314 5,209
Toplam 1693,491 318

AG içerikli reklamlara yönelik rahatsiz edicilik faktörüne ilişkin 
algilarin ailelerin hangi gelir düzeyleri arasinda farklilik olduğunun be-
lirlenebilmesi için varyanslarin eşit dağilim gösterdiği durumda yapilan 
testlerden Scheffe testi yapilmiş, ailelerinin gelir düzeyi 6001-8000 TL 
olan öğrenciler ile 8001-10000 TL arasinda olan öğrencilerin algilari ara-
sinda farklilik olduğu gözlemlenmiştir. Aile gelir düzeyi 6001-8000 TL ve 
8001-1000 TL arasindaki öğrencilerin rahatsiz edicilik faktörüne ait ifade-
lerinin ortalamalarinin yer aldiği tablo 22 incelendiğinde ise 8001-10000 
TL arasi aile gelirine sahip öğrenciler AG içerikli reklamlari, 6001-8000 
TL arasi aile gelirine sahip öğrencilere göre daha rahatsiz edici algiladiği 
görülmektedir. 8001 – 10000 TL arasinda aile gelirine sahip öğrenciler 
için ürün ve hizmet satin almak, ürün ve hizmete ulaşmak 6001-8000TL 
arasi aile gelirine sahip öğrencilere göre daha kisa sürede gerçekleşme-
si gereken bir eylem olabileceği için AG reklamlarini seyretmek rahatsiz 
edici ve zaman kaybi gelebilir. Ayrica 6001-8000TL arasi aile gelirine sa-
hip öğrencilere göre 8001-10000 TL arasinda aile gelirine sahip öğrenciler 
için ürün ve hizmetlere ulaşmak daha kolay ve daha sik olabileceği için 
8001 – 10000 TL arasinda gelire sahip öğrenciler daha seçici ve detayci 
olabilmektedir. Bu nedenle AG içeren reklamlardaki ögeleri ve mesajlari 
6001-8000 TL arasi aile gelirine sahip öğrencilere göre daha fazla incele-
yebilir ve daha eleştirel yaklaşabilirler. 

Tablo 11’de ise araştirma modeli için oluşturulan hipotezlerin sonuç-
lari toplu bir şekilde verilmektedir.
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Tablo 11. Araştırma modeline ait hipotezlerin sonuçları

Hipotezler Sonuç

 H1: AG içeren reklamlara yönelik algilar yaşa göre farklilik göstermektedir. Kabul

 H2: AG içeren reklamlara yönelik algilar cinsiyete göre farklilik göstermektedir. Red

H3: AG içeren reklamlara yönelik algilar eğitim durumuna göre farklilik 
göstermektedir. Kabul

H4: AG içeren reklamlara yönelik algilar ailenin gelir düzeyine göre farklilik 
göstermektedir. Kabul

Sonuç ve Öneriler

Küreselleşen dünya ve ilerleyen teknoloji ile birlikte tüketicilerin ilgi, 
istek ve gereksinimlerinde dönüşüm ve değişimler oluşmaya başlamiştir. 
Özellikle Sanayi Devrimi’nden bu yana değişken pazar koşullariyla eş za-
manli olarak günümüz piyasasinda ürün ve hizmetlerin alici bulabilmesi 
adina daha çok efor gerektiği aşikardir. Değişen pazar koşullari ve iyileşen 
teknikler pazarlama ve reklamcilik sahasini da değişime itmiştir. Klasik pa-
zarlamanin yerini dijital pazarlama ve en yeni teknik olarak fijital pazarla-
ma almaya başlamiştir.  Klasik pazarlamayi ve eski satiş tekniklerini de içe-
risinde ihtiva eden yeni tekniklere adapte olabilmek işletmeler ve markalar 
için bir zorunluluk haline gelmiştir. AG uygulamalari, sanal gerçeklik uy-
gulamalari, inovatif ve fijital yaklaşimlar ile işletmeler tüketicilere bir adim 
daha yaklaşirken yeni deneyimlerin elde edilmesine de ön ayak olmuşlardir.  

Çalişmanin temel amaci, tüketicilerin artirilmiş gerçeklik (AG) içe-
ren reklamlara yönelik algilarinin sosyo-demografik özelliklerine göre 
farklilik gösterip göstermediğinin tespit edilmesidir. Ayrica araştirmada 
AG içerikli reklamlara yönelik algi düzeylerinin tespit edilmesi de amaç-
lanmiştir. Araştirmanin hedefine yönelik olarak AG ile ilgili hazirlanan 
anket sorulari seçilen cevaplayicilara iletilerek sorular yanitlanmiş ve elde 
edilen cevaplar işiğinda veriler analiz edilerek yorumlanmiştir. Yapilan 
analizler sonucunda AG kullanilan reklamlarin tüketicilerin reklam algi-
lari üzerinde etkili olduğu ve yaş, eğitim durumu ve aile gelir düzeyine 
göre farklilik gösterdiği, cinsiyete göre ise herhangi bir farklilik göster-
mediği tespit edilmiştir. 

Elde edilen diğer sonuçlara göre AG içerikli reklamlari daha genç ke-
sim, üst yaş gruplarina göre daha rahatsiz edici bulmakta, eğitim seviyesi 
daha yüksek olanlar diğerlerine göre daha eğlenceli ve daha az rahatsiz edici 
ve sikici algilamaktadir. AG içeren reklamlara yönelik algilar ailenin ge-
lir düzeyine göre de farklilik göstermektedir. Ailelerinin gelir düzeyi daha 
yüksek olan tüketiciler için AG içerikli reklamlar daha rahatsiz edici iken 
daha az aile gelirine sahip tüketiciler için AG deneyimi daha keyiflidir. 



119Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler .

Araştırmanın Sınırlılıkları

Araştirma, Yalova üniversitesi lisans ve ön lisans öğrencileriyle sinir-
landirilmiş, diğer üniversiteler kapsam dişi birakilmiştir. Ayrica araştirma 
kapsaminda kullanilan verilerin toplanmasi kolayda örnekleme yöntemi 
ile sağlanmiştir. Araştirmanin Türkiye’de gerçekleştirilmesi, sonuçlarin 
genelleştirilebilirliğini sinirlamaktadir. Son olarak araştirma, ankette yer 
alan sorular ve anketi cevaplayan öğrencilerin verdikleri cevaplar ile   si-
nirlidir. Elde bulgulardan yola çikilarak varilan netice ve genellemeler, 
araştirmanin evreni için uygun ve geçerlidir.

Yönetimsel Etkiler

Araştirma neticesinde ortaya çikan analiz sonuçlarina bakilarak AG 
teknolojisinin pazarlama ve reklam sahasinda kullanimda algilari iyi an-
lamda etkileyebilmesi için şu önerilerden bahsedilebilir:

• Pazarlama ve reklam odaklari fijital pazarlama teknolojisi üzerine 
eğilmeli ve pazarlama yöntemlerini klasikten dijitale çevirmelidir.

• Gelişen teknoloji ve değişen tüketim alişkanliklari çerçevesinde 
rekabetin git gide arttiği pazarlama ve reklamcilik sektöründe işletmeler, 
belirledikleri hedefler doğrultusunda tüketicileri etkileyebilmek ve onlari 
reklamlar ile daha güçlü bir şekilde satin almaya yönlendirebilmek ama-
ciyla dikkat çekici AG kullanilan reklamlar tasarlamalidirlar.  

• AG ile sunulan reklam ve gerçekleştirilen pazarlama kampanyala-
rinin etkiliği ve reklam etkileşimi değerlendirilmelidir. 

• AG ile tasarlanan reklamlarin başarisi için marka ve kurumlarin 
reklamlara yönelik tüketici algilarini iyi tahlil etmesi, bilgi vericilik, ra-
hatsiz edicilik, eğlence, bilgi değeri gibi faktörleri iyi şekilde inşa etmeli-
dirler. 

• Dijital mecra ve bilhassa mobil uygulamalar ile satiş ve alişverişin 
kolaylaştiği, satiş rakamlarinin arttiği düşünüldüğünde işletmeler güveni-
lirlikten de ödün vermemelidir. Bu nedenle işletmeler, AG ile hazirlanan 
reklamlari güvenilir, samimi ve inandirici kilmalidir. 

• Ürün ve hizmet pazarlayicilari, reklam faaliyetlerini oluştururken 
tüketiciden gelen geribildirimleri göz önünde bulundurmali, dijitalliğin 
gücünden faydalanmali ve tüketicilerin algilarini doğru değerlendirebil-
mek için değişen koşullari uygun bir şekilde takip etmelidir. 

Gelecek Araştırmalar İçin Öneriler

Çalişmanin akademik değerinden hareketle gelecekte yapilacak çaliş-
malara sunulan öneriler aşağida siralanmiştir:

• Hem devlet hem de özel üniversite öğrencilerini kapsayan tesadü-
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fi bir örnekleme yöntemi ile oluşturulan araştirma, ilgili sonuçlarin genel-
leştirilebilir olmasina imkan sağlayacaktir. 

• Yalnizca Türkiye değil yurt dişindaki üniversite öğrencileri üze-
rinde de ilgili çalişmalar yürütülerek karşilaştirmali bir analiz gerçekleş-
tirilebilir.

• Gelecekte yapilacak araştirmalarda farkli ölçeklerden yararlanila-
bilir. Elde edilen sonuçlar bu çalişma ile karşilaştirilabilir.

• Anket yönteminin kullanildiği bu çalişma kapsaminda kullanilan 
modelin, gelecekte gerçekleştirilecek deneysel araştirmalarda yer alma-
sinin akademik literatüre olumlu manada katki sunacaği düşünülmekte 
olup çalişmanin farkli sosyo-demografik özellikleri barindiran tüketici 
gruplari üzerinde gerçekleştirilmesi araştirma konusunun geliştirilmesi 
yönünden gerekli görülmektedir.

• AG içeren reklamlara yönelik tüketici algilarini etkileyebileceği 
varsayilan diğer değişkenlerin ölçülmesi ve söz konusu algilarin tutum 
ve satin alma davranişina etkisinin incelenmesi de yeni çalişmalara fayda 
getirecektir. 

AG’yi, diğer teknolojilerden farkli kilan unsur gerçeklik ve sanalli-
ği bir etkileşime sokarak ortaya bütünleşik bir meta çikarmasidir. Fiziki 
dünyanin yeni ve bütünleşik hali olarak ortaya çikan veriler, konuma ve 
gerçek dünyadaki kişilerin kullanim şekline göre değişkenlik gösterebil-
mektedir. Kişiler yeni fiziki dünyayi hissedebilmekte ve AG ile yeniden 
yorum getirebilmektedir. AG çok yönlü teknolojilerin bir araya gelmesiy-
le teşekkül ettiği için birbirinden farkli nitelikteki unsurlarin niteliği de 
AG’nin gücünü ve kalitesini etkilemektedir. 

Tüm bu verilerin işiğinda işletmelerin, diğer pazarlama kampanya-
larina karşi üstün gelebilmeleri, satin almaya teşviki arttirabilmeleri ve 
etkili reklamlar üretebilmeleri için AG’den faydalanmalari git gide bir 
zaruret halini alacaktir. Zira doğru strateji ve kampanyanin yolu tüketici-
lerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarini en pratik şekilde anlamaktan geçer. Tüketi-
cilerin algilarinin doğru yorumlanmasi ve uygun stratejilerin yaratilmasi, 
reklam ve pazarlama kampanyalarinin başarisi için elzemdir. Yoğun bir 
rekabet ortaminin görüldüğü pazarlama sektöründe reklam veren ve işlet-
melerin başarili olabilmelerine katki sağlayan AG teknolojisinin tüketici 
gözündeki algilari, bu çalişmanin temelini oluşturmuştur. Araştirma so-
nuçlarindan da anlaşilacaği üzere; AG içeren reklamlar tüketici algilari-
ni etkilemektedir. Çalişmada yer alan konu hakkinda daha önce yapilmiş 
çalişmalara ek olarak, gelecekte yapilacak araştirmalar için kaynak teşkil 
etmesi umulmaktadir. 
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Giriş

Türk Ocaklari, Osmanli Devleti’nin en buhranli döneminde Türk Mil-
leti’nin varlik ve yokluk mücadelesi verdiği bir sirada ve toplumun hangi 
fikri esaslara dayanacağinin tespiti ile meşgul olunurken kurulmuş, kisa 
zamanda asker ve sivil aydinlarin toplandiği, daha sonra Millî Mücade-
le’nin fikri ve manevi ortaminin hazirlandiği bir merkez olarak kurulmuş-
tur (Türk Ocaklarini Taniyalim, 1995: 8).

II. Meşrutiyet döneminde kurulan Türk Derneği, Türk Yurdu Ce-
miyeti, Türk Bilgi Derneği gibi Türk milliyetçi kuruluşlarinin içerisinde 
en etkili olan “Türk Ocağı” 3 Temmuz 1911’de gayr-i resmi ve 25 Mart 
1912’de resmi olarak İstanbul Divanyolu’nda kurulmuştur. Türk Ocaği, 
Türkiye’nin yakin tarihinde önemli bir kilometre taşidir. Osmanli kozmo-
polit iklimi içerisinde tepkisel biçimde oluşan milliyetçilik akiminin bi-
linçlendirilmesi, bu alanda başrolü oynayan bir örgütlenmeyle, Türk Ocaği 
ile gerçekleşmiştir. 1931 yilinda kapanarak yerini 1932’de Halkevleri’ne 
birakmiş, 1949’da tekrar açilmiştir (Tunaya, 1998: 459). 12 Eylül 1980 
askeri darbesi ile, ülkedeki bütün derneklerin faaliyetleri durdurulmuş, 
Türk Ocaği da çalişmalarina ancak Nisan 1984’te yeniden başlayabilmiştir 
(Akyüz,1986: 221). 

İlk Kurucular: “Askeri Tıbbiye” öğrencilerinin temsilcileri olarak 4. 
siniftan Mahmut, Refet, Edhem, Haşim, Celal, Behçet; 3. siniftan Hüseyin 
Fikret, Hüseyin Ragip (Baydur), Muhsin, Neşet, Lütfi, Süleyman; 2. sinif-
tan Habib Efendi’ler. Öteki üyeler: Remzi, Osman, Hüseyin Baki, Tevfik 
Fikret, Osman Senai Bey’ler. Hükümete sunulan beyanname altinda imza-
lari olan resmi “kurucu” olarak bulunanlar: Şair Mehmet Emin, Ağaoğlu 
Ahmet, Dr. Fuat Sabit Bey’lerdir.

İlk Yönetim Kurulu: Ahmet Ferit (Tek) (Reis), Akçoraoğlu Yusuf 
(ikinci reis), Mehmet Ali Tevfik (Umumi kâtip); Dr. Fuat Sabri (Veznedar) 
Bey’ler.

Balkan Harbi’nden Sonra Seçilen Yönetim Kurulu: Hamdullah 
Suphi (Tanriöver) (Reis), Akçoraoğlu Yusuf (İkinci Reis), Halis Turgut 
(Umumi Kâtip) (daha sonra Hüseyin Ragip), Dr. Akil Muhtar (Özden), Dr. 
Hüseyin Ertuğrul Bey’ler (Tunaya,1998: 458-470).

1918 Yılında İlk Olarak Kurulan “Hars ve İlim Heyeti” Üyeleri: 
Halide Edip (Adivar), Hamdullah Suphi (Tanriöver), Şair Mehmet Emin 
(Yurdakul), Ağaoğlu Ahmet, Ziya Gökalp, Köprülüzade Mehmet Fuat, Hü-
seyinzade Ali (Turan) Bey seçilmişlerdir (Sarinay,2004:151). 

Meşrutiyet döneminin “190 tıbbiyeli Türk evladı”, İttihad ve Terakki 
devleti nasil istibdattan kurtardiysa, milli bir kültür kurumu da milleti yok 
olmaktan kurtaracaktir diyerek yola çikmişlar, 3 Ağustos 1911’de yaptik-
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lari toplantida beklenen karari almişlar, Türk Ocaği adi altinda milli bir ör-
gütün nizamnamesini hazirlamişlar, kurultay bildirisiyle 25 Mart 1912’de 
resmi makamlara sunmuşlardir.31 Ağustos 1911’de İstanbul’da kurulmuş 
olan Türk Yurdu Cemiyeti ve dergisi Türk Ocaği ile birleşmiş, Ziya Gökalp 
Bey’in Selanik’te çikardiği Genç Kalemler dergisi Ocağa büyük yakinlik 
göstermiş, Türkçülük akiminin lideri, Selanik dönüşü, Ocak ailesine ka-
tilmiş, İttihat Terakki ile kopmaz bir bağ da böylece kurulmuştur (Tuna-
ya,1998:441-460). Türk Ocaği, nasil bir ortamda vücut bulmuştu? Osmanli 
Devleti, bir Türk çekirdeği etrafinda toplanmiş, irili ufakli çeşitli soy ve 
din gruplarindan meydana gelmişti. Gruplar arasindaki farklar, yalniz soy 
farki değil, ayni zamanda din, dil ve kültür farklari gibi sosyolojik idi. 
Müslüman olanlarin, ilk zamanlarda kuvvetli, sonralari zayiflayan bir din 
birliği bağindan başka birlik bağlari yoktu. Hiristiyan unsurlarin ise, dev-
lete bağliliklari sirf siyasi bağlardan ibaretti ve bu hal Osmanli Devleti’nin 
dağilmasinin ve yikilmasinin başlica amili olmuştur (Başgil, 1943: 137).

İmparatorluğun bütün azinliklarinin milli uyanişlarini tamamlayip 
ayrilikçi hareketlere başlamasindan sonra, Türker’de milliyet duygusunu 
öne çikaran faaliyetler hizlanmiştir. Bir taraftan Çarlik Rusya’sindan gelen 
Türk aydinlarinin daha çok siyasi Türkçülüğü savunan çizgisi, diğer taraf-
tan dil ve edebiyat çalişmalariyla kültürel Türkçülük etrafinda temelleri 
atilan Türk milliyetçiliği bir sistem haline getirilmeye başlanmiştir. Ge-
lişen olaylara bağli olarak gün geçtikçe varliğini hissettiren ideolojik bir 
akim haline gelen Türk milliyetçiliği, belli dergiler ve cemiyetler etrafinda 
teşkilatlanmaya başlamiştir (Ölçekçi, 2020: 669).

Türk Ocaği’nin Türkçülük anlayişi, Orta ve Doğu Avrupa milliyetçi-
lerinde görüldüğü gibi çok uluslu bir İmparatorluk içinde hâkim unsurun 
öteki unsurlar karşisinda kendini farklilaştirmasi, üstünlüğünü vurgulama-
si biçiminde ortaya çikmiştir (Üstel,1997: 401).

Türk Ocaği’nin amaçlarinin ifade edildiği temel kaynak Nizamna-
meler ’in 1912 tarihli ilk nüshasinin ikinci maddesi Ocağin esas amacini 
tanimlamaktadir. Buna göre, cemiyetin maksadi “Türklerin milli terbiye 
ve ilmi, içtimai, iktisadi seviyelerinin terakki ve ilasiyla Türk irk ve dili-
nin kemaline çalişmak” olarak ilan edilmektedir. Nizamnamede belirtilen 
amaçlara ulaşmak için Türk Ocaği kulüpleri açarak dersler, müsamereler, 
konferanslar düzenlenmiş, kitap ve risaleler yayinlanmiş, mektepler faali-
yete geçirilmiştir. Millî bir servet oluşturmak ve korumak için iktisadî ve 
ziraî teşviklerde bulunulmasina ve milli müesseselerin kurulmasina yar-
dim edilmiştir (Ölçekçi, 2020: 669).

Türk Ocaği salonunda sahnelenen oyunlarda kadin erkek amatör 
sanatçilar rol almişlar, Ocağin yayin organi olan Türk Yurdu dergisinde 
güncel konular işlenmiş, yabanci illerden gelen heyetlerle temas merkezi 
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Ocak olmuş, Türkler ilk kez ulusal bir hava içerisinde konuşur olmuşlardir 
(Tunaya,1998: 461).

18 Mayis 1913 ve 14 Haziran 1918 tarihlerinde Ocağin iki kongresi 
toplanmiştir (Sarinay,2004:150). Türk Ocaği işgallere karşi süratle hareke-
te geçmiş, milli refleksin gösterildiği yer olmuş, halki uyandirmiş, aydin-
latmiştir (Karayaman, 2011:4). Anadolu’nun işgali sirasinda başta İstanbul 
olmak üzere Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Türk Ocaklilarin organize etti-
ği işgalleri protesto mitingleri yapilmiştir (Özçelik, 2010:21).

Osmanli döneminde kurulmuş olan Türk Ocaği, yeni rejimde tekrar 
ortaya çikmiş ve hizla örgütlenmiştir. Ankara’da milli Türk devleti TBMM 
Hükümeti namiyla kurulduğu siralarda, Türk Ocaği ’da Ankara’ya yerleş-
miştir (Bayrakturan, 1996: 105). Atatürk, Cumhuriyetin ilk yillarinda yeni 
Türk Devleti’ni kurup geliştirirken ocaklarin yetiştirdiği kuşaklardan ge-
niş ölçüde faydalanmiştir (Toksoy,2011:8). Millî Mücadele yillarinda ve 
sonrasinda Türk Ocaklari, Cumhuriyetin kuruculariyla el ele, omuz omuza 
“Yeni Türkiye’yi inşa etmede çok önemli görevler ifa etmiştir. Milliyetçi-
lik, toplumsal modernleşme, Cumhuriyet idaresinin getirilmesi, kadinlarin 
toplumsal hayatta daha fazla söz sahibi olmasi gibi fikirleri savunmuş olan 
Türk Ocaklari, İnkilap hareketlerine büyük oranda destek vermiş, inkilap-
larin yayginlaştirilmasi, halka öğretilmesi için mücadele etmiştir (Karaya-
man,2010:6).

Başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere, Cumhuriyetin kurucularinin 
İstanbul’dan çikmadan önce düşündükleri ve Samsun’da Anadolu toprak-
larina ayak basar basmaz (19 Mayis 1919) uygulanmasina başladiklari 
karar “milli hâkimiyet esasına dayanan, kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir 
Türk devleti kurmaktı”. Bu kararin dayandiği en güçlü muhakeme mantik 
şuydu: “Temel ilke, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak 
yaşamasıdır. Bu ilke, ancak tam istiklale sahip olmakla gerçekleştirilebilir. 
Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, istiklalden yoksun bir mil-
let, medeni insanlık dünyası karşısında uşak olma mevkiinden yüksek bir 
muameleye layık görülmezdi.” (Kemal Atatürk, 2000:9). 

Türk Ocaklari, Türklük ülküsünün canlandirilmasi ve harekete geçiril-
mesi amaciyla kurulmuştu.  Türklük akiminin Türk milletine anlatilmasi, 
Türk kültürünün araştirilarak ortaya konulmasi ve milletin bundan haber-
dar edilmesi Türk Ocaklari için çok önemli bir görevdi.  Mustafa Kemal, 
bu münasebetle “Türk Ocakları milletin harsı üzerinde önemli tesirler yap-
malıdır” diyordu (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 1981:142). Yeri gel-
mişken ilave edelim ki, Mustafa Kemal’in milliyetçilik alani, Misaki Milli 
ile sinirlari tespit edilen Türkiye’dir. Türkiye topraklarinin işlenmesi, ma-
mur hale getirilmesi ve bu topraklar üzerinde yaşayan insanlarin refah ve 
saadetlerini yükseltmenin yegâne amaç olduğunu şu sözleriyle ifade etmiş-
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tir. “Biz haddini bilir kimseleriz. Gerçekleşmesine imkân olmayan emeller 
sahibi değiliz.  Bugün esaret elemleri altında inleyen birçok dindaşlarımız 
vardır. Bunlar için de kendi çevrelerinde bağımsızlıklarını kazanmaları ve 
tam bir bağımsızlıkla memleketlerinin refah ve yükselmesine çalışmaları 
en büyük temennilerimizdendir” (İnan, 1971:59).

Türk Ocaği, ayni esaslari siyasi ve tatbiki sahada tahakkuk ettiren 
Cumhuriyet Halk Firkasi ile bütün manasiyla yekvücut olarak çalişmasi-
nin münasip görüldüğü 1931 yilina kadar, bağimsiz ama iktidar-hükûmet 
iş birliği içinde faaliyetlerini sürdürmüştür. 25 Mart 1931’de Hâkimiyet-i 
Milliye muharririne verdiği demeçte Cumhurbaşkani Gazi Mustafa Ke-
mal Paşa, Türk Ocaklarinin, Cumhuriyet Halk Firkasi ile bütün manasiyla 
yekvücut olarak çalişmalarini uygun gördüğünü, kararinin milli müessese 
hakkinda duyduğu itimat ve emniyetin ifadesi olduğunu söylemiştir (Ata-
türk’ün Söylev ve Demeçleri, 1981:90).

Milli Mücadele yillarinda, Hindistan Müslümanlarindan ve diğer yer-
lerden, doğrudan doğruya  Gazi  Mustafa Kemal Paşa’nin şahsina gön-
derilen, toplam olarak 1.050.000 lirayi  Osmani tutarindaki parasal yar-
dimlardan 20.04.1923’te Afyonkarahisar Türk Ocaği’na 303 Türk lirasi,  
İstanbul Türk Ocağinin ihyasi için mezkûr Ocak başkanliğina 3090 Türk 
lirasi, Ankara Türk Ocaği’nin ihyasi için, 11.01.1923 tarihli tezkireyle ve 
Muhiddin Baha Bey vasitasiyla mezkûr Ocak heyetine 1000 Türk lirasi, 
Bursa’da Türk Ocaği için sarf edilmek üzere, Bursa mebusu Muhiddin 
Baha Bey emrine 25.01.1923 tarihli tezkereyle 1500 Türk lirasi, İzmir ha-
valisinde bazi Türk ocaklarina dağitilmak üzere, İzmir’de Saruhan mebusu 
Necati Bey’e, 20.03.1923 tarih ve 6/163 numarali tezkire ile 2000 Türk 
lirasi, Türk ocaği için Sivas valisi Faik Bey’e, 09.07.1923tarihli tezkireyle 
200 Türk lirasi, mebus Refik Şevket Bey delaletiyle, İzmir İhtiyat Zabitan 
Cemiyeti’ne 10.000 Türk lirasi Kütahya Türk Ocaği’na 508 Türk lirasi, 
Türk Ocaği için Hamdullah Suphi Bey’e 1000 Türk lirasi, Uşak Türk Oca-
ği için belediye reisine 404 Türk lirasi, Muallime ve Muallim Derneği ve 
Müderrisin Reisi Hamdullah Suphi Bey’e 500 Türk lirasi olmak üzere top-
lam 20.705 Türk lirasi verilmiştir ( Keskin, 1991: 110-112). Mustafa 
Kemal Paşa, çiktiği yurt gezilerinde Türk Ocaklari şubelerine ziyaretlerde 
bulunmuş, ocaklarin sikintilariyla yakindan ilgilenmiştir. (Akçiçek ve Ka-
rayaman,2007:51). Adana Türk Ocağini ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal 
Paşa, Türk Ocaklarina bağliliğini ve ocakli olduğunu dile getirerek 15 Mart 
1923’te ocak hatira defterine; “Adana Türk Ocağı, Türklük nurunun feyyaz 
menbaı olsun. Bu ocağın ateşi çok pek çok kadimdir. Adana Türk Ocağı 
en asil Türk Ocaklarının kızgın ateşleriyle tenmiyye olunmuştur. Ocağın 
bugünkü nuru ve alevi her kalbi aydınlatıyor. Ben bugün bu alevin sıcak 
temasında derin sevinç ve saadet hisleri duydum” (Hacaloğlu, 1994: 9).

20 Mart 1923 yilinda Konya Türk Ocağini ziyaretinde ise ““Benim 
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bildiğime göre, memleketimizde çok yıllardan beri açılmış ve bugün de 
kutsal ateşlerle yanan ve alevi onun üyesi olanın kalp ve vicdanını aydın 
kılan Türk Ocaklarının esas amacı, millete böyle olumlu bir özyapı kazan-
dırmaktır. Türk Ocakları, milletin kültürü üzerinde önemli etkiler yapma-
lıdır. Zaten bunu yapıyor ve daha çok yapacaktır.” İfadelerini kullanmiş 
ve ocaklarin bir Türk kültür yuvasi olarak çalişmalarini istemiştir (Kodal, 
2014:304).

Türk Ocaği çatisi altinda, tam bir diğerkâmlikla bir araya gelen, emel 
ve ihtiraslarini birleştiren Ocaklilar, zamanin uygun olmayan şartlari altin-
da her türlü fedakârliği sergilediler, tam bir azimle Yeni Türk Devleti’nin 
inşasina koyuldular. Kurultaylarinin başlangiç ve açiliş tarihi olarak 23 
Nisan’i belirlemiş olmalari bile onlarin kesintisiz heyecanlarini gösterme-
ye kâfidir…Türk Ocaklari Birinci Kurultayi 23-25 Nisan 1924 tarihinde 
yapilmiştir, 64 delege katilmiştir. Türk Ocaklari İkinci Kurultayi 23 Nisan 
– 1 Mayis 1925 tarihinde yapilmiştir, kurultay zabitlarinin yayinlanmamiş 
olmasi sebebiyle basin organlarinda yayinlanan çeşitli haberler araciliğiyla 
bilgi edinilebilmiştir, Kurultaya 85’i aşkin delege katilmiştir (Üstel,1997: 
170). Çalişmamizda kaynak olarak kullandiğimiz Türk Ocaklari Kurultayi 
Zabitlari 1926 yilina aittir. “Türk Ocakları Üçüncü Kurultayı Zabıtları” 23 
Nisan 1926 Cuma tarihlidir Kurultay, 23 Nisan 1926 Cuma günü Anka-
ra’da toplanmiş, alti gün çalişmiş, 28 Nisan 1926 Çarşamba günü tamam-
lanmiştir.

Türk Ocakları Üçüncü Kurultayı Zabıtlarında Ocakların Teşki-
latlanmasına Dair Yapılan Görüşmeler

Türk Ocaklari’nin üçüncü kurultayi 23 Nisan 1926 Cuma günü Anka-
ra’da toplanmiş, alti gün çalişmiş, Afyonkarahisar mebusa Ali (Çetinkaya)
Bey’in başkanlik ettiği çalişmasini 28 Nisan 1926 Çarşamba günü tamam-
lamiştir. Türk Ocaklari’nin her yil kurultay düzenlediği, zabitlarda geçen 
atiflardan anlaşilmaktadir. 1925 yilinda Türk Ocaklari’nin şube sayisi 135 
iken, bu sayi, müesseseye beslenen derin muhabbet ve irtibatin güçlü bir 
delili olmak üzere, 217’ye ulaşmiştir. Türk Ocaklari bütün vatan sathinda, 
bir elektrik şebekesi gibi, vücut bulmuştur. Özellikle belirtmek lazimdir ki, 
Türk Ocaklari ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri (25 Nisan 1920- 27 
Ekim 1923) ve İcra Vekilleri Heyetleriyle (30 Ekim 1923- 25 Eylül 1930) 
tam bir iş birliği ile çalişmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin lafzindan 
çok mana ve ruhunu anlamamizda, çalişmamiza esas olan “Türk Ocakları 
Üçüncü Kurultayı Zabıtları” ekseninde Türk Ocaklarinin, teşkilatlanma 
noktasinda göstermiş olduklari gayret ve faaliyetlerini görmüş olacağiz. 

Kurultay Başkanının Belirlenmesi İçin Yapılan Görüşmeler

Kars Delegesi Ağaoğlu Ahmet Bey: Hamdullah Suphi Bey bütün ar-
kadaşlarla temas etmişti. Kendilerini şimdi, makam-i riyasetten bunu teyit 
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buyurdular. Dediler ki; arkadaşlarin arasinda böyle bir fikir vardir. Bende 
söylüyorum ki: Bu fikir açikça muhterem kongremize teklif edilsin ve çok 
esasli olan bu fikir, kabul edilsin atideki kongrelerimiz için de bir düstur 
olsun (Türk Ocaklari Üçüncü Kurultay Zabitlari, 1926: 1).

Türk Ocaklari kurultayinda herhangi bir mesele konu olursa olsun, 
kayitsiz şartsiz tam bir serbesti dâhilinde karar alinir. Herkes, memleketin 
hayatinda Türklük cereyaninin feyyaz eserler birakmasi için bu kubbenin 
altinda tam bir hürriyete maliktir. 

Kemal Paşa Delegesi Necati Bey: Arkadaşlar, bendeniz yeni gel-
diğim için müzakerenin şu safhasina dâhil oldum. Türk Ocaği Kurultayi 
kendisine reis intihap ederken Heyet-i İdareden, bazi zevati reis intihap 
etmek salahiyetine maliktir veyahut değildir gibi bir nazariye mevzu-i ba-
histir. Mesele prensip itibari ile ifa-yi vazife eden heyetin kurultayda soru-
lan suallere cevap vermesinden ibarettir. Ben de umumi heyete karşi şunu 
arz edeyim ki: Çok kuvvetli çalişamadik. Hesap sorduğunuz zaman cevap 
vermek mecburiyetinde kalan bir arkadaşinizim. Şu hâlde prensip olarak 
kabul etmek lazimdir ki; Heyet-i İdareye dâhil olan arkadaş kongreye reis 
olamaz. Prensip budur. Yalniz Ahmet Bey arkadaşimiz Heyet-i Aliye’mizi 
cereyanlar altinda birakilmiş bir şekil varmiş gibi görmesinde ve bundan 
müteessir olmasinda haklidir. Çünkü her biriniz müstakilen kurultay azasi 
olduğunuza nazaran Merkez-i Umumi azasindan birinin kurultaya reis ola-
mayacağina kailseniz, bunu kurultaya doğrudan doğruya teklif etmek var-
ken niçin telaş edipte Merkez-i Umumiye dâhil olan bir adam reis olmasin 
diye bir vaziyet ihdas ediyorsunuz. Türk Ocaklari Kurultayinda herhangi 
bir mesele mevzu-i bahs olursa olsun bila kayd ü şart serbest-i tam dâhi-
linde karar alinir. Herkes bila kayd ü şart, memleketin hayatinda Türklük 
cereyaninin feyyaz eserler birakmasi için herhangi mesele mevzu-i bahs 
olursa olsun bu kubbenin altinda serbest-i kamileye maliktir. Türk Ocak-
larinin tealisi hususunda herkes serbest-i kamileye malikdir. Şu hâlde ma-
demki prensip olarak merkez-i umumi azasi kurultaya reis olamaz. Reyini-
zi istimal edeceksiniz herhangi arkadaşiniz ekseriyet kazanirsa o, reis olur. 
Eğer reyler Heyet-i İdarede bulunan birinin üzerinde temerküz etmiş ise 
ondan da istinkâf edemeyiz. Şu reyinizi istimal edersiniz. İntihap edilen 
arkadaş herhangi bir yerden olursa olsun kabul olunur. Şu hâlde mesele 
mucib-i münakaşa değildir. Kurultayda rey sahibi olan arkadaşlar reyleri-
ni istimal ederler, netice taayyün eder. Onun için reye müracaat edilmesi 
lazimdir. Ve bu suretle mesele halledilmiş olur (Türk Ocaklari Üçüncü Ku-
rultay Zabitlari, s.3).

Kurultay riyaseti için yapilan seçimde Afyonkarahisar mebusu Ali 
(Çetinkaya) Bey 49 oyla başkanliğa seçilmiş, başkan vekilliğine Mazhar 
Bey ve kâtipliklere de Dr. Ferit Bey ile Nihat Bey seçilmişlerdir. Seçimde 
mevcut üye sayisi 109’dur. Ekseriyet-i mutlaka için 5 reye ihtiyaç vardir. 
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Fakat ekseriyet-i nisbiyeyi kabul edersek riyaset intihabi ve diğer intihap-
lar tamamdir. Yasa bu noktada sakit olduğu için reyinize arz ediyorum. Ek-
seriyet-i nisbiyeyi kâfi görenler lütfen el kaldirsin. Ekseriyet vardir, kabul 
edilmiştir. Buyurun Ali Bey Efendi! (Alkişlar) (Ali Bey Makam-i Riyaseti 
işgal etti) (Türk Ocaklari Üçüncü Kurultay Zabitlari, s.6)

Kurultay Başkanı Ali Bey: Türk Ocaklari memleketimizin en canli, 
en şuurlu ve mümtaz müessesesidir (Türk Ocaklari Üçüncü Kurultay Za-
bitlari, s.6).

Türk Ocakları Merkez Heyetinin Senelik Mesai Raporu

Bazı Teklifler

Nihayete eren bir mesai senesinden sonra, sizi yeniden içtima etmiş 
görmek ve bu vesile ile size muhabbet ve hürmetimizi arz ve tekrara bir 
firsat bulmak merkezi heyetteki arkadaşlariniz için mesut ve hakiki bir 
mazhariyettir.

Memleket ocaklarini temsil eden büyük heyetinizin huzurunda, ge-
çirdiğimiz senenin milli müessese için her nokta-i nazardan hayirli bir in-
kişafa saha olduğunu beyan edebiliriz. Uzun tafsilata girmeksizin maddi 
ve müspet adetlerle mevcudiyetinden bahsettiğimiz inkişafi kaydedeceğiz. 

Geçen sene kurultayimiz toplandiği vakit ocaklarin adedi yüz otuz beş 
idi. Yeni bir ocağin açilmasi için merkez heyetin gösterdiği bütün takayyüdât 
ve takyîdâta rağmen Türk münevver ve milliyetperverleri tarafindan mües-
sesemiz hakkinda beslenilen derin muhabbet ve irtibatin çok fiili bir delil 
olmak üzere yukarida mevzu-i bahsettiğimiz adet, şimdi iki yüz on yedi-
ye vasil olmuştur. Bizim için şayan-i şükrandir ki, inkişaf bilhassa şarka ve 
cenup-u şarkiye doğru bir cereyan almiştir. Tarihi vazifesini çok derin bir 
sezişle idrak etmiş olan ve Türk vatanini maddeten olduğu kadar manen de 
korumayi kendisine bir vazife bilen Türk münevveri, ocaklarini şarka doğru 
tevsi ederek iki vazifesini icap ettiği gibi anladiğini gösterecektir.

Ocaklarin muhterem mümessilleri, içtima ettiğiniz salonun duvarinda 
asili duran ocak haritasina baktiğiniz vakit, müessesenizin nasil siki bir 
şebeke halinde bütün memleketi kuşattiğina şahit olmuşsunuzdur. Gerek 
memleket dâhilinde ve gerek memleket haricinde Türk Ocaklari hakkinda 
gösterilen büyük alakanin sebeplerini bu harita kadar seri bir suretle bize 
ihsas edecek vasitalar azdir. En yakin komşularinizdan uzaklarda yaşayan 
milletlerin matbuatina kadar bütün medeni dünya, müessesenizin varliğini 
ve ehemmiyetini her gün biraz daha fazla takdir etmek de ve ona muhtelif 
neşriyatla bir alaka-i mahsusa göstermektedirler.

Ocak adedi bir sene zarfinda ehemmiyeti derhal göze çarpan mühim 
bir nispet de artiği gibi ocakli adedi de el ’an bütün ocaklardan beklenilen 



Neslihan Altuncuoğlu134 .

cevaplar alinmadiği için elimizdeki vasati adede göre takribî olarak otuz 
bin adedini bulmuştur. Merkez heyetiniz ocaklinin ocağa karşi gösterdiği 
alakanin da gün geçtikçe arttiğini söylemek için kâfi delaile maliktir.

Geçen kurultayin içtima ettiği güne kadar ancak otuz sekiz ocak husu-
si binalara malik olabilmiş idi. Biten son sene zarfinda ise ocaklarin adedi 
doksan yediye çikmiştir. Her binanin kiymeti ayri ayri tahmin ettirilecektir.

Ocaklarimizin muhterem mümessilleri kendi müesseselerinin merkez-
lerini teşkil eden binalardan maada bir takim emlak ve akaratla nasil mü-
him bir servet elde etmiş olduklarini derhal takdir edebilirler.

Türk milliyetperverlerinin bütün rüyalarini tahakkuk ettirmiş olan bü-
yük Reisimiz (Gâzi, Müşir Mustafa Kemâl) her vesile ile Türk Ocaklarina 
teveccüh ve muhabbetini göstermiş ve ocaklarin halka müfit olabilmesi 
için hükümet vasitasiyla olduğu kadar, bizzat kendileri dahi manevi ve 
maddi yardimlarini mütemadiyen ibzal etmişlerdir.

Ocaklarin hususi binalara malik olmalari, bir takim varidat menbalari 
elde etmeleri, Millet Meclisinin ve onun hükümetinin ocak hakkinda per-
verde ettiği müessir dokunakli ve fiili yardimlarin bizi en derin minnettar-
liğa sevk eden bir neticesidir.

Bu vesile ile bizi, Reis-i Cumhurumuza, Türk hâkimiyetinin şerefli ve 
büyük mümessili olan Millet Meclisine ve onun hükümetine ve bilhassa 
eski bir ocakli kalbiyle müessesemizin tekâmül ve itilasi için her gün yeni 
bir imkân hazirlayan Başvekil İsmet Paşa Hazretleri’ne his-i şükran ile 
dolu kurultayin önünde kayit ve beyan ediyoruz.

Geçen sene zarfinda ocaklara tevzi ettiğimiz kitaplarin adedi beş bin 
iki yüzdür ve intihap buyuracağiniz yeni merkezi heyete şimdiden sonra 
tevzi edilmek üzere alti bin kitap devrediyoruz.

Mesai programi basilmiş ve muhterem heyetinize takdim edilmiştir. 
Merkezi heyet kemal-i teessürle geçen sene kurultayina ait zabitnamelerin, 
zabit tutmakta pek az mahareti olan bazi gençler tarafindan hüsn-ü suretle 
tespit edilmemiş olmasi neticesi elân bastirilmadiğini beyan eder (Türk 
Ocaklari Üçüncü Kurultay Zabitlari, 1926:7-12).

Köycülük

Ankara, Adana, Bursa, Antalya, Trabzon, Samsun, Ayvalik… gibi bir-
çok ocaklarimiz köycülük yoluna girmiş ve bu yolda himmetlerini günden 
güne tevzi etmektedir. Bazi ocaklariniz üç ay zarfinda alti bin alti yüz küsür 
hasta muayene ve tedavi etmiştir. Ankara ocağimiz on üç köyün tedavisini 
üzerine almiş ve kendi doktorlariyla haftanin muayyen gün ve saatlerinde 
bu köyleri muntazaman muayene ve tedavi etmiştir. Mevcut teşkilatimi-
zin zaafi neticesidir ki size bütün ocaklarimizin terbiye-i bedeniye, tedris 
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ve tenvir, sihhî muavenet ve irşat ve telkin nokta-i nazarindan yaptiklari 
büyük ve şayan-i takdir mesaiyi icap ettiği kadar vuzuh ve sarahatle ifade 
edemiyoruz. Fakat kurultayin muhterem azasi arzu buyurduklari takdir-
de herhangi bir madde hakkinda haiz olduğumuz malumati arz edeceğiz 
(Türk Ocaklari Üçüncü Kurultay Zabitlari, 1926:12).

Mali Vaziyet

Geçen sene kurultayin tespit ettiği elli bin liralik bütçe varidati bir 
miktar fazlasiyla tahakkuk ettirilmiştir. Sarfiyat ve varidati madde madde 
arz ediyoruz (Türk Ocaklari Üçüncü Kurultay Zabitlari, 1926:7-12).

Vâridat (Gelirler) Lira Kuruş
Geçen Seneden Müdevver 2 40
Teberruat 40053 ----
Karzen Alinan 7505 ----
Karzen Verilip İstirdad Olunan 3991 50
Buharali Talebe Namina Alinan 2112 ----

Ziya Gökalp Merhumun Mezar Taşi İçin Ocaklardan 
Teberru Edilen 1387 45

Yekûn 55050 35 

Sarfiyat (Giderler) Lira Kuruş
Ocaklara Muavenet 28400 7
Türk Yurdu’na 7114 20
Masarif-i Mukannene 4447 60
Masarif-i Müteferrika 6032 85
Karzen Alinip İade Olunan 5455 ----
Demirbaş 512 45
Buharali Talebeye Tediyat 1757 80
Karzen Verilen 160 ----
Yekün 53520 7
1926 Senesine Devir Olunan 1530 28
Yekün-i Umumi 55050 35

Afyon Karahisar Delegesi İzzet Ulvi Bey: Ocaklarimiz için pek bü-
yük himayetlerini gösteren Gazi Paşa hazretleri ile İsmet Paşa hazretlerine 
kurultay namina arz-i tazimat etmesini teklif ederim. Birinci teklifim bu-
dur. İkinci teklifim ise, esasen töremizde vardir. İlk Türkçülere selam ve 
hürmetlerimizin tebliğ edilmesini rica ediyorum. Türkçülüğe hizmet eden 
ve burada bulunmayan zevata da arz-i muhabbet ve hürmet edelim. Bunu 
da teklif ediyorum. 
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Reis: Efendim, müsaade ederseniz birinci teklifi reyinize arz ediyo-
rum.

İstanbul Delegesi Hamdullah Suphi Bey: Efendim, bir teklif de ben-
deniz arz edeceğim, müsaade buyursaniz arz edeyim. Ayni heyetin Millet 
Meclisi reisi ve Erkan-i Harbiye-i Umumiye reisini de ziyaret etmesi çok 
muvafik olur kanaatindeyim. Bunun ilavesini teklif ediyorum (Doğru ses-
leri).

Reis: Teklif edilen şekilde reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldirsinlar! Müttefikan kabul edilmiştir (Türk Ocaklari Üçüncü 
Kurultay Zabitlari, 1926:12).

Ocak Gelirleri

Hamdullah Suphi Bey: Merkezi heyet size diyoruz ki; geçen sene 
toplandiğimiz vakit bize şu vaziyette bir ocak teslim ettiniz. Biz de size şu 
vaziyette bir ocak iade ediyoruz. Farklari nedir? Geçen sene otuz ocağiniz 
binaya malik değil iken bugün doksan yedi ocağiniz bina sahibi olmuştur. 
Şimdi cümleleri açiyorum, izah ediyorum. Yüz ocağiniz hususi bir binaya 
malik ise ve asgari olmak üzere beher binanin on bin lira bir kiymeti varsa 
bir milyon liralik emlaka maliksiniz demektir. Fakat bu natamamdir, az 
söyledim, fevkalade az söyledim. Ocaklarin mühim bir kismi, yirmi bin, 
otuz, kirk bin bazen yüz bin bazen iki yüz bin liralik bir kiymete maliktir.

Elimizde ufak saraylarimiz var, senevî kirk bin lira varidat veren aka-
ratlara malikiz. Bazi ocaklariniz yalniz bina ile kalmadi, dükkânlar, hanlar, 
sinemalar elde ettiler, doğrusu birçok liralik emlakimiz vardir. Başka hiç-
bir şey yapmasaydik ve size evvelce göçebe vaziyetinde bulunan ocakla-
ri uğraştik, çaliştik binalara sahip ettik. Hatta çoklarina varidat menbalari 
bulduk deseydik siz bize ne söyleyecektiniz? Şüphesiz memnunuz diye-
cektiniz. Hükümetin bütün vasitalariyla teyit ettiği diğer müesseseler, hak-
larinda dostluğu gösterdiği diğer cemiyetler var. Hükümet hepsi için ayni 
nispette hayr-i hah.

Fakat o cemiyetleri birer birer zihninizden geçiriniz ve sorunuz onlar 
böyle bir netice elde etmişler midir? Bu fark neden çünkü merkezi he-
yetiniz daima hedeflerini takip etmiştir (Alkişlar) (Türk Ocaklari Üçüncü 
Kurultay Zabitlari, 1926:17-18)).

Kitap Sağlanması

Hamdullah Suphi Bey: Reis beyefendi kendi beyanatim hakkinda 
maruzatim vardir. Merkezi heyetin raporunu izah ederken, yalniz binalar-
dan bahsetmedim. Merkezi heyetin, on bir bin kitap tedarik edip beş binini 
tevzi ettiğini alti binini teşekkül edecek merkezi heyete devredeceğini ve 
muhtelif ocaklara otuz bin liraya yakin bir yardim gönderildiğini, mesai 



137Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler .

programinin vücuda getirildiğini ifade ettim. Bu izahatimin ilavesini rica 
ediyorum (Türk Ocaklari Üçüncü Kurultay Zabitlari, 1926:34).

Ocak Sayısı 

Bandırma Delegesi Burhaneddin Halil Bey: 217 Ocağimiz vardir. 
217’nin üçte ikisi mevcut bulunabiliyor mu? Ben zannederim ki burada 
o kadar aza yoktur (Türk Ocaklari Üçüncü Kurultay Zabitlari, 1926:41).

Hars Heyetinin Raporu ile İlgili Görüşmeler

İnebolu Delegesi Mustafa Selim Bey: Sivas Aziziye Delegesi Mus-
tafa Nabi Bey, “Kurultayin Ulu Riyasetine” verdiği önergede, “Büyük 
Türk âlimi Ziya Gökalp Bey’in ruhunu taziz için heyet-i muhteremenin 
bir vakfe-i ihtirama davet edilmesini” istiyor, ayakta olarak derin bir huşu 
ve hürmetle iki dakikalik bir saygi duruşu yapilmiştir. “Efendim, ocaklar 
bütün Türklerin mefkûre yuvasi, ayni zamanda Türklüğün bir kabesidir. 
Herhalde Ziya Gökalp Bey’in fotoğraflarini salonda görmek isterdim” di-
yor (Türk Ocaklari Üçüncü Kurultay Zabitlari, 1926:51).

Efendim hars heyeti mevzu-i bahs olduğu için bilhassa o noktadan söz 
söylemek istedim. Türk Ocaklarinin gayesi Türk harsinin Türk duygusunu 
inkişaf ettirmektir. Hâlbuki bugün Türk Ocaklarinin milli bir piyes vermek 
ve milli harsi göstermek ve temsil etmek için elinde bir eser yoktur. Binae-
naleyh ecnebi eserlerinden adapte edilen eserleri temsil etmek mecburiye-
tinde kaliyorlar. Hâlbuki Türk Ocaklarinin en mühim gayesi Türk harsini 
halka neşr ve tamim etmektir. Maalesef Hars heyetinin bu cihete lüzumu 
kadar gayret ettiğini göremiyoruz, bu cihetlerin teminini rica ederim. 

Ziya Gökalp’in resimleri için İstanbul’a sipariş verildiğini Hamdullah 
Suphi Bey söylüyor (Türk Ocaklari Üçüncü Kurultay Zabitlari, 1926:49).

Biga Türk Ocağı’nda Yaşanan Bir Olay 

Adana Delegesi Ferit Celal Bey: Biga Türk Ocaği dans ihtirasina 
tutulmuş, kendini zapt edememiş, orada kadinlar da bulunmamiş, ocakli 
arkadaşlar kadin kiyafetine girerek dans etmeye başlamişlardir. İzlediği-
miz ilkelere, yapilan inkilâba bundan daha büyük darbe olamaz. Evvela 
Türk kadininin hür ve şerefli olduğunu söylüyoruz, diğer taraftan da Türk 
kadininin hayati içtimaiyemize karişmamiş olduğunu, erkeklerin kadin ki-
yafetine girmesi suretiyle ilan ediyoruz. Bundan daha ayip bir şey olamaz. 
Bunu görenler ve duyanlar, Türk Ocaklari Orta Oyunu oynatiyor diyecek-
ler ve bu iyi bir fikir vermeyecektir, bu çok ayiptir... Ocak, bir mefkûre 
yeridir, yoksa bir eğlence mahalli, Orta oyunu yeri değildir. Bu meseleyi 
tetkik ve kökünden halledelim. Aksi takdirde Ocaklar tamamen başka bir 
cereyan takip etmiş olur. Ocaklarin maksadi bu değildir, mefkûreli gençler 
yetiştirmektir. (Türk Ocaklari Üçüncü Kurultay Zabitlari, 1926:60-61).
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Cemiyetlerin en büyük esasi disiplindir. Disiplini olmayan cemiyetler-
den hayir gelmez. Türk Ocağinda şu durum gösteriyor ki, disiplini hisset-
tirmek için şiddetli cezalar tespit etmelidir (Türk Ocaklari Üçüncü Kurul-
tay Zabitlari, 1926:63).

Hamdullah Suphi Bey: Türk Ocaği bir vakar müessesesidir. Arka-
daşlar! Türk kadini 15 sene evvel Ocağimizin içinde Türk erkeği ile top-
lantiya geldiği vakit biliyor musunuz? Etrafimizda nasil bir teşni havasi 
oynanmiştir. “Türk kadınını iğfal ediyorlar, ifsad ediyorlar” diyorlardi, 
nutuk irad ediyorlardi “onu şaşıracaklar, şiir okutuyorlar, kendileriyle be-
raber oturtuyorlar, onu şaşırtacak ve düşürecekler”, diyorlardi, biz hayir 
diyorduk. Türk Ocaği mukaddes kalabilmiş bir müessesedir (Türk Ocakla-
ri Üçüncü Kurultay Zabitlari, 1926:64).

Senelerce kadin-erkek beraber toplanti yaptik. Bilirsiniz ki başka yer-
lerde bu gibi toplantilar olmasina rağmen Ocağimizin içinde, bir tek defa 
olsun Türk erkeği Türk kadinina söz atmadi, yüksek ve asil bir terbiyenin 
mesağ vermediği hiçbir harekette bulunmadi, çünkü Türk erkeğinde ahlaki 
bir inzibat vardir.

Hakiki Türk, inzibat-i ahlakiye malik olandir.

Arkadaşlar! Bir başka vesileyle evvelce söylemiştim. Bir millet bir 
ihtiyaç altinda mensup olduğu tarz-i içtimaiyi değiştirip, yeni bir tarz-i 
içtimaiye girerse, bunun şeklini tespit edenler kurultaylar değil, birtakim 
komisyonlar değildir. Medeniyetler bir memlekete girdiği vakit gümrükle-
re uğramiyor murakabe kabul etmiyor.  Fenaliklariyla iyilikleriyle beraber 
giriyor. Biz muayyen yerlerde mesulüz, Türk milletinin karşisinda, gayri 
ahlaki bir şeyin ocaklarimizda cereyanina müsaade etmeyiz. Ne vakit bir 
hataya doğru gidildiğini hissettiysek, derhal elimizi uzattik ve mâni tedbiri 
almakta gecikmedik.

Efendiler! Dans vakarla memzuç bir harekettir. Bir şekle göre, diğer 
bir şekildeyse rezilane bir harekettir. Ocağimizin şeref ve haysiyetine göre 
bu iki şekilden birini intibak edebiliriz.

 Arkadaşlar! Türk kadinini müşterek hayata davet ettik mi? Mesai ha-
yatinda sizinle beraberiz dedik mi? Eski ananelerimizin pek de hoş gör-
mediği musukiyi ocağimizda menediyor musunuz? Vahşi kavimlerden 
medeni kavimlere kadar sevinci, kederi ifade eden dansi hangi esaslara 
istinat ederek menedeceğiz? Dans edeceksiniz, yalniz Türk Ocaği’ni so-
kak kadinlarinin girebileceği bir dans salonu haline korsak, o zaman mü-
essesemizi temiz ve asil mahiyetinden tecrit etmiş oluruz. Muayyen milli 
günlerde ancak ailelerimize mensup olan kadinlarla, kendi kadinlarimizla 
Ocağimizin vakari ve manevi murakabesi altinda dans esasini kabul etme-
liyiz. Türk Ocaği, buna müntehi olan hareketini 14 sene evvel başlamiştir. 
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Kadini müşterek hayata çağirdiği gün onu dansa da davet etmişti. O halde 
benim arz ettiğim şerait dâhilinde ve senenin ancak iki veya üç gününde 
dans Ocağin içerisine girebilecektir (Türk Ocaklari Üçüncü Kurultay Za-
bitlari, 1926:65-66).

Türk Yurdu Mecmuası Hakkında

Ağaoğlu Ahmet Bey: Türk Yurdunu bendeniz 4 ay idare ettim. Bilir-
siniz ki hemen her nüshasinda hiç olmazsa uzun bir makalem bulunmuştur. 
Birçok arkadaşlarin yazilari görülmüştür. Türk Yurdunu çikarmak o kadar 
müşküldür ve o kadar müşkülatla muhattir ki bunu tasavvur dahi edemez-
siniz. Matbuatimiz, edebiyatimiz, müfekkiremiz, mütalaalarimiz, dikkati-
miz, itinamiz başka yerlere mütevecihtir (Türk Ocaklari Üçüncü Kurultay 
Zabitlari, 1926:84). Şimdi Hars Heyetine geleceğim. Ben de ayni zamanda 
Hars Heyetine mensubum. Hars heyetimizin reisi Hamdullah Suphi Bey, 
birkaç kere Hars Heyetini davet etmiştir. O’nun ricalari, yalvarmalari ne-
ticesi olarak bu zevat-i muhtereme toplanip, belki bir şey müzakere et-
mişlerdir. Tamami, hiç olmazsa ayda iki defa davet edilmişlerdir, toplana-
mamişlardir. Toplanamamanin sebebi ikidir. Birisi maddi, diğeri ruhidir. 
Heyet üyeleri, mesela hepimizin göz bebeğimiz gibi sevdiğimiz hürmet 
ettiğimiz Fevzi Paşa gibi zat-i muhterem pek önemli işlerle meşguldür, 
tabiatiyla Hars Heyetinde meşgul olamaz. Hepsi mahmuldür, birçok işlerle 
meşguldür.  İkinci sebep ruhidir, şimdi kaydettiğim sebeptir: Lakaydidir. 
Bugün mütefekkir sinifini lakaydi istila etmiştir. Bunu kurultaydan rica 
edeceğim. Bu lakaydiyi kaydederek bütün Türk milletine arz etmeyi, bunu 
menetmesini rica edeceğim. Matbuatimiz, Türk’ün, Türk milletinin ala-
kadar olduğu ciddi meselelerle alakadar değildir. Mecmualari açiniz, ule-
mamiz, Darülfünun muhitleri, yüksek mektep mensuplari, ben de onlara 
mensubum, içtimai, siyasi, dini, ruhi meselelerin hiçbirini takip etmemiş-
tir. Gidiniz Fransa’ya, İngiltere’ye, Amerika’ya, Rusya’ya göreceksiniz ki 
bu gibi meselelerde önayak olanlar Darülfünunlardir, yüksek mekteplerdir, 
büyük mecmua ve gazetelerdir, şairlerdir, mütefekkirler, ediplerdir. Biz de 
mecmualari açip okuyunuz, bu memleketin idealiyle, bu memleketin efkâr 
ve amaliyle hiçbir alakasi, hiçbir nispeti olmayan birtakim hikâyelerden 
başka bir şey bulamazsiniz (Türk Ocaklari Üçüncü Kurultay Zabitlari, 
1926:85).

Harb-i Umumi’de çikan Türk Yurdu matluba muvafik çikiyormuş, ben 
de öyle zannediyordum. Çünkü çok satiliyordu. İlk nüshasini 3-4 defa bas-
mak lüzumu hâsil olmuştu. Diğer nüshalari da Birinci Dünya Savaşi’na 
kadar 3000-4000’den aşağiya tenezzül etmemiştir. Hâlbuki şimdi 500-
600 nüsha satiyor, bu da satilmaktan ziyade dağitilmak suretiyledir (Türk 
Ocaklari Üçüncü Kurultay Zabitlari, 1926:95).
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Hars Heyeti Üyelerinin Meşgaleleri 

Hamdullah Suphi Bey: Gelemediler ve gelemezler efendim, evet, 
ayri bir sahada çalişiyorlar. Köprülü Zade Fuat Beye kim lakayid diyebilir? 
O, bütün dünyanin, muayyen bir sahada devam eden hizmetleriyle tanima-
ya başladiği bir genç âliminizdir. Fakat buraya gelemez, burada çalişamaz. 
Onu her taraf davet ediyor. Kongrelere, Türkiye namina kaç defa murah-
hassa olarak gönderdik, senelerden beri git gide artan bir kiymetle neşret-
tiği eserleri, harsi faaliyet sahasindan hariç tutabilir misiniz? Birer birer 
sayayim mi? Velid Çelebi Efendi bizim ilk tasavvuf âlimlerimizdendir, rica 
ederim arkadaşlar bunlar artik genç değildirler, hepsi Türk harsi için çalişa-
rak ihtiyarlamiş insanlardir. Bunlardan yeniden bir fazla mesai, bir hamle-i 
mesai beklemeye imkân kalmamiştir. Bunu takdir etmeliyiz. Necip Asim 
Bey kitap üzerinde gözleri ihtiyarlamiş ilk Türk tarihi hocamizdir, Mehmet 
Emin Bey onun karşisinda en derin hürmeti duymamak küfürdür. Biliyo-
rum arkadaşlar bana hak vereceksiniz bunlar hakkinda çok ağir şeyler söy-
lendi. Fakat doğru değildir. Müctemian çalişamiyorlar; fakat münferiden 
çok, pek çok çalişiyorlar ve bundan dolayi ancak minnettarliğimizi söyle-
yebiliriz. (Türk Ocaklari Üçüncü Kurultay Zabitlari, 1926:111-112).

Ocaklı Günü

Ocakli Günü addedilecek olan senenin muayyen bir gününde, tercihen 
23 Nisan, bütün ocaklilarin gök gömlek giyerek merasime iştirak etmele-
rini teklif eyleriz.

Ispartali Tevfik                   Baytar Nazim Oğuz                       Doktor 
Kazim İsmail (Türk Ocaklari Üçüncü Kurultay Zabitlari, 1926:124).

Türk Ocağı Üyeliğine Dair

Bursa Delegesi Muhyiddin Baha Bey: Efendim, kayit ve kabul hak-
kinda bendeniz bir takrir verdim. Öyle zannediyorum ki, muhtelif nokta–i 
nazari telif eder bir şekildedir. Heyeti idareler namzeti kabul ediyor. De-
mek ki, reylerini de ona ihsas ediyor, sen iyi adamsin gel diyorlar ondan 
sonra o adam derneğe geliyor. Dernek sen fena adamsin diyor. Şimdi bir 
adamin böyle açiktan açiğa teşhir edilmesi faideli bir şey olmayacaği gibi o 
adam için de çok fena bir şeydir. Ocaklarin kabul hakkinda fevkalade kis-
kanç olmalarini pek muvafik buluyorum. Bunu için başka bir şekil hatir-
ladim. Şekil şudur efendim. Müracaat eden zatin ismi ocak salonuna asilir 
ocaklilar beyan mütalaaya davet edilir. Denilir ki, bu adam iyi midir, fena 
midir, heyeti idareye haber verilir. Beyaz veya siyah rey vermek suretiyle 
mesele halledilir. 

Merkez Heyetinden Mehmet Emin (Yurdakul) Bey: Bendeniz 
Türk Ocağini, Türk gençlerinin bir ideal müessesesi olmak üzere telakki 
ediyorum ve bunun kapisinin üzerinde girecek olanlara karşi yazilmiş ve 
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okunmasi lazim bir yazi görüyorum. Bu yazi “Ey bu kapidan girecek olan 
genç! Hirs ve gururu birak, öyle gir” ibaresinden ibarettir (bravo sesle-
ri). Türk Ocaği aşk ve imanin müessesesidir, hayir ve fazlin müessesidir. 
Buraya girecek olanlarda bu aşk imanina, bu aşk faziletine karşi derin bir 
kabiliyet, büyük bir ateş, büyük bir alev bulunmak iktiza eder.

Adana Delegesi Ferid Celal Bey: Efendim, Mehmet Emin Beyefendi 
gayet veciz, gayet kuvvetli olarak izah ettiler. Ocaklarin içerisinde 8-10 
seneden beri bulunuyoruz. Bilfiil de dişarida çalişiyoruz. Gördüğümüz bir-
çok mahazir vardir. Ocaklara girecek azalara kapilari açarsak iyi bir şey 
olmaz. Esbabini izah edeceğim ve gayet amelidir.

Şimdi inkilap memleketin içerisinde bazi fena zümreleri yikmakla 
meşguldür. Tagallübü yikmakla meşguldür. İrticai, sufte zümresini, eşrafi, 
yikmakla meşguldür. Tekkeleri ne kadar kötü taazziler varsa hepsini yik-
makla meşguldür. 

Arkadaşlar, zanneder misiniz ki, bu yikilan adamlar boş duruyorlar ve 
inkilabin bütün ruhuna hürmetkâr oturuyorlar. Hayir, bunlar çok kurnaz 
insanlardir. Dişarida çalişan arkadaşlariniz bilirler ki, bunlar hulul kapisi 
bulurlar. İçeri girerler. Reis-i Cumhur Hazretleri, inkilabin en büyük eli, 
ocaklara istinat ediyoruz diyor. Yine bütün inkilapçilar ocaklilara istinat 
ediyor, ne kadar büyük şahsiyetler taniyorsak bizi bu taazziler kurtaracak-
tir diyorlar. Bu parlak tevcihler karşisinda o dünkü taazziler vazifelerini hiç 
ihmal etmiyorlar.

Ben ocaklilarin üzerinde bir tesir yapmağa; öteki arkadaşlar arasin-
da bir sempati uyandirmağa mecburum. Bu insanlar o heyet-i umumiyede 
çalişabilir mi arkadaşlar bunun imkâni var midir? Binaenaleyh bir senelik 
namzetlik meselesi çok esasli bir meseledir. O adam ocağin içine girsin, 
kaynasin ve ondan sonra aza olsun. Biz İstanbul ocağina girerken birçok 
sene namzetlik devresi geçirdik. Evet, bizi kaydetmemek için bir sebep 
yoktu, fakat yaşimiz küçüktü, yine oraya devam ettik, sabrettik, bağlandik. 
Çok şükür eğer bugün bizde biraz, bir parça iman varsa onu oradan almi-
şizdir. Binaenaleyh bu da bir mahzur olamaz. Benim en büyük temennim 
büyük üstadimin dediği gibi; ocaklarin bir fazilet ocaği olduğunu herkese 
ihsas etmektir. Ve bu kapidan herkes kolayca girememeli ve burasi bir ih-
tiras sahnesi olmamalidir (şiddetli alkişlar) (bravo sesleri) (Türk Ocaklari 
Üçüncü Kurultay Zabitlari, 1926:148-150).

Erzincan Delegesi Hüseyin Enver Bey: Arkadaşlar; mesele çok mü-
himdir. Ocaklarin istikbali mevzu-i bahistir. Ocaklarin hayatinda kemmiy-
yet değil keyfiyet muteber olmalidir. Çok azali bir ocak olmaktan ziyade 
az azali ve müfit olmak daha iyidir. Bizim birçok müşahedelerimiz vardir. 
14-15 seneden beri ocaklara kaydettiğimiz azalar içinden ne meta adamlar 
çiktiğini gözümüzle gördük. Arkadaşlar! İngilizler Türk Ocaklarinin bu-
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lunduğu mintikada Türk ocaklarini bastiği zaman hüngür hüngür ağlayarak 
aman şu kaydimizi yakin biz ocakli değiliz diye, ağlayanlar vardi. Bundan 
başka arkadaşlar; Şeyh Said isyan ettiği zaman bu isyani telin için telgraf 
çektiğim vakit benden hesap soran ocaklilar vardi. Bu parayi kesenden mi 
veriyorsun diyenler vardi, böyle zihniyetiz, mefkûresiz ocaklilar vardi. Bi-
naenaleyh Ocağin kapisini açip da ulu orta doldurmak doğru bir şey değil-
dir. Sonra Ocak inhilal eder. Ferit Celal Bey arkadaşimizin dediği gibi bir 
takim mütegallibe vardir ki, ocağin içine bil-iltizam girip inhilal ettirmek 
istiyorlar (Türk Ocaklari Üçüncü Kurultay Zabitlari, 1926:151).

Türk Ocağına Girmek İsteyenlerden Mücahede-i Milliyeye Mu-
halif Olanların Ocağa Kabul Edilmemeleri

İnebolu Delegesi Mustafa Selim Bey: Mücahede-i Milliyeye fiilen 
ve kavlen ve tahriren muhalif kalan kimselerin bila kayd ü şart Ocağa dâhil 
edilmemesinin sarahaten zikredilmesini teklif ederim.

Aydın Delegesi Reşid Galib Bey: Arkadaşlar Türk Ocaklarinin ya-
sasina böyle bir kayd konulmasi ocaklik ruhu namina bir ayip şey telaki 
ederim (bravo sesleri). Mücahede-i Milliyede, Türklüğün amaline Türk 
vataninin hürriyeti ve istiklali amaline karşi koyarak düşman unsurlarla 
beraber çalişmiş insanlari tabiidir ki, muazzez ve mukaddes Türk ocaği 
ruhu defeder, tard eder, kendi muhitinde hatta kahreder. Esasen Türk’ün 
ocakliliğinin ruhunda mündemiç keyfiyet iken bu yasamiza koymakliği-
mizin ocaklilara karşi nevama bir hakaret teşkil eder (çok doğru sesleri). 
Bu ocaklilara, siz bunu henüz idrak edememiş vaziyettesiniz bunu yasa ile 
ima ediyoruz demek gibidir. Böyle bir ima ise çok elim ve ocaklarin gayri 
layik bir imadir, o itibarla yasaya bu kaydin ilave edilmemesini arz ederim 
(Türk Ocaklari Üçüncü Kurultay Zabitlari, 1926:158).

Ocak Aidatı

Her ocakli senede en az dört lira vermekle mükelleftir. Talebeden bu 
miktarin yarisi alinir. Senelik taahhütler dört taksitte verilir. Taksiti zama-
ninda ödemeyen azaya idare heyeti tarafindan bir ihbarname gönderiliyor. 
İdare heyetleri ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde tak-
sitini ödemeyen azayi istifa etmiş sayabilir. Ancak bu suretle istifa etmiş 
sayilmasa bile taksitini ödemeyen her aza senelik derneğe iştirak edemez 
(Türk Ocaklari Üçüncü Kurultay Zabitlari, 1926:163).

Gençlik Teşkilatı Hakkında

Van Delegesi İshak Refet Bey: Efendiler, gençlik teşkilati noksan-
dir. Birçok gençler vardir. Bu gençler ocaklara yabanci kaliyorlar. Hâlbuki 
bunlarin Ocak ruhu ile meşbu olmalari, Ocak ruhu ile uyanmalari, Ocak 
ruhuyla yetişmeleri lazimdir (Türk Ocaklari Üçüncü Kurultay Zabitlari, 
1926:183).
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Yalova Delegesi Kazım İsmail Bey: Binaenaleyh arkadaşlar gençlik 
teşkilatina her şeyden evvel azami gayret edilmesini istirham edeceğim. 
Gereksinimleri itibariyle ocaklara alinamayan ve gerek alindiklari halde 
muhtelif tesirat altinda bulunan ocaklilari kurtarabilmek ve onlara hars 
itibariyle daimî bir terbiye verebilmek için gençlik teşkilatina lazim ge-
len ehemmiyeti aff buyurunuz (Türk Ocaklari Üçüncü Kurultay Zabitlari, 
1926:183).

Mesai Encümeninin Araştırma Sonuçları

1- Ocaklilar için muayyen bir alamet-i fârika ile tespiti ve hüviyet 
varakasi tanzimi.

2- Bütün ocaklara milli, edebi ve ilmi eserler, kanunlar, resmi cerâid 
ve hususi gazeteler tevzinin istikmali.

3- Ocaklarda yapilan ve badema yapilacak olan kütüphaneler mer-
butu bulunan kiraat salonlarinin tarz-i idarelerine aid talimat ihzari.

4- Kurultay zabitlarinin behemhâl tabi ve tevzii.

5- Gazi paşa hazretlerinin ufak kitada birer heykellerinin ve merhum 
Ziya Gökalp’le, diğer Türk büyüklerinin fotoğraflarinin ocaklara irsali ve 
bedellerinin mukassaten ocaklardan istifasi 

6- Sene nihayetlerinde her ocaktan alinacak mesai raporlarinin bir 
kül halinde tabi ve tevzii.

7- Türk ocaklarinin tesisinde fevkalade faaliyette bulunmuş olanlar-
la Türklük sahasinda çalişmiş olanlarin resimleri ve tercüme-i hallerini ve 
eserlerini muhtevi olmak üzere her sene bir ocak salnamesinin tanzimi.

8- Ocaklara mahsus olmak üzere her sene bir fazilet mükâfati ihdasi.

9- Umumi bir ocak marşi tertibi.

10- Diğer hayir cemiyetlerine yapildiği gibi idare-i hususaya ve bele-
diyeler bütçelerine Türk ocaklari için de birer yardim fasli açilmasi hak-
kinda teşebbüsatda bulunulmasi.

11- Meccani Devletinkinin tevziatinda Ocaklarin da tavassutu.

12- Yasanin suver-i tatbikiyesine ait bir talimat ihzar ve itasi.

13- Fevkaladede fakir halk kitlelerine malik bulunan ocaklar mena-
kibindan muayyen adette olmak, ocaklar tarafindan tespit edilmek üzere 
fakir çocuklarin meccani leyli olarak liselerde veya umumi hayat mektep-
lerinde yetiştirilmesi esbabinin istikmali.
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14- Ocaklara aid el ilanlarinin pul ilsakindan istisnasi ve mümkünse 
ocaklar arasinda yapilan muhaberatin ve irsal edilen paketlerin posta pulu 
ilsakindan affi.

15- Türk ocaklari azalarinin heyet halinde yapacaklari ilmi tahkik ve 
tetebbu seyahatlerinde şimendifer ve vapur gibi vesait-i nakliye ücretleri-
nin nisfa olarak tediyesi hususunun temini.

16- Ocaklara daimî bir varidat-i menbai olmak üzere Rum, Ermeni 
Kilislerine aid akaratdan veya tevzi harici kalmiş olan emvalden birer kis-
minin ocaklara bedel-i mukadderi veya mukayyeti üzerinden ve müba-
dillere verilmeyen emval-i metruke binalarindan bir kisminin müzayede 
suretiyle değil, takdir-i bedel suretiyle ocaklara itasi. 

17- Bilhassa Şark ve Orta Anadolu Ocaklarinin hemen ekserisi ve 
Garbi Anadolu ve Trakya Ocaklarindan bazilari halen binasiz olduklarin-
dan, bunlara bina temini.

18- Ocaklarda köycülük teşkilatina ait vezaifin daha şümullü bir şekle 
ifraği.

19- Memurin-i Hükümetin ocaklara ait işlerin görülmesini teshilat ib-
raz etmelerinin suret-i katiyede temini.

20- Türk üdebasinin milli heyecanlar uyandiracak eser ve piyesler 
tertip ve tanzimine davet edilmesi ve bunlardan muvaffak olanlara mükâ-
fat itasi.

21- Bilumum hissedarini Türk ocaklari azalarindan mürekkep olmak 
ve Türk Ocaği Bankasi ismini taşimak üzere bir banka ihdasi.

22- Ecnebi memleketlerine ihraç suretiyle memleketimize para ge-
tiren mahsulatin kesretle yetiştirildiği mahallelerde her ocağin bir koo-
peratif teşkiline rehber olmasi ve bunun için en ziyade sehl-i tatbik bir 
talimatname tanzimi için erbap-i ihtisasin veya Ticaret Vekâlet-i Celilesi 
muevenetlerinin temini.

23- Nevşehir, Çal, Giresun veya Kadiköy nahiyesi gibi istihsalat ve 
imalati yalniz bir şeye münhasir kalan mahallelere ocaklar namina birer 
mütehassis izami ve bütün ücretlerinin merkezî heyetçe temini.

24- Trahom, sitma, frengi gibi muhrib ve salgin hastaliklarla çocuk 
hastaliklari ve doğum işleri ve hayvanat arasinda salgin şeklinde icra-yi 
hükmedip, veba-yi bakari, çiçek, çam, şarbon gibi hastaliklardan insan ve 
hayvanlarin korunma çarelerini ihtiva etmek ve hastaliğa yakalanmiş olan-
lara karşi yapilacak tedabiri muhtevi olmak üzere köylünün anlayabilece-
ği, açik lisanla yazilmiş risaleler tab ve köylülere tevzi. 

25- Türk harsina, ait milli filmler yaptirilarak meccanen köylerde ve 
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kasabalarda gösterilmesi ve her ocağa birer fotoğraf makinesi temini.

26- Sinemasi olan veya tesisi arzusunda bulunan ocaklara film tevziati 
yapmak ve film tedarikinde teshilat göstermek üzere merkezde bir büronun 
teşkili.

27- Ocak binalarinin ayni tarzda Türk üslûbuyla inşasi ve tefrişi için 
rehberler meydana getirilmesinin temini.

28- Merkezî Heyete tevcih edilen suallere ve gönderilen mektuplara 
behemhal müspet veya menfi bir cevap itasi hususunun temini ve icap edi-
yorsa Merkezî Heyet teşkilatinin buna göre tevsii.

29- Merkezî Heyet muavenet-i nakdiyesinin en ziyade ihtiyaci olan 
ocaklara itasi ve Şark vilayetlerinin tercihen nazar-i dikkate alinmasi.

30- Merkezde bir ocak matbaasinin tesisi.

31- Ocaklardan Avrupa’ya staj ve tahsil için talebe gönderilmesi ve 
ocak murahhaslarindan mürekkep bir heyetin her sene ucuz vesaitle Avru-
pa’ya tetkik seyahatine izami.

32- Türkiye de Türkçe lisandan gayri lisan istiamalinin men-i çareleri-
nin teharrisi.

33- Ocaklilarin aile isimlerinin behemhal ocak defterine kaydi.

34- Ocaklilar arasinda selamlaşma kelimelerinin kurultayca tespiti.

35- Ocaklilarin seyyanen (bey veya efendi) kelimelerinden yalniz biri-
sini istimal için her ikisinden birisinin intihabi.

36- Sirf Türklük propagandasiyla meşgul olan Türk Yurdu mecmuasi-
na makaleler itasi suretiyle muavenet-i kalemiye temini.

37-Yerli mamulatin istihlaki için her ocaklinin ve behemhal dâhili ma-
mulat istiamalini ve bu hususta müessir propaganda yapilmasi.

38- Muhtelif ocaklarin raporlarindan istimzaç edilen sonuçlarin verdi-
ği kanaatlere göre Türk ocaklari daimî ve muntazam bir idare ve teftiş ve 
murakabe altinda bulundurulmak lazimdir. Ocaklarin yekahenk olarak faa-
liyette bulunmasi ve gayelerimizin inhâf etmemesinin temini için merkezî 
heyetin daimî faaliyette bulunmasi lüzumludur. 

39- Ocaklarin yapacaklari işler hakkinda muayyen ve etrafli bir me-
sai programina ihtiyaç vardir (Türk Ocaklari Üçüncü Kurultay Zabitlari, 
1926:184-186).

Burdur Delegesi Cevdet Bey’in Ocağın Gelecekteki Faaliyetleri 
Hakkında Kurultaya Sunduğu Görüşleri

Muhterem kurultayimizdan Türk ocaklarinin istikbal faaliyeti hakkin-
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da kisacik bazi dileklerde bulunacağiz. Mesai programimizin en mühim 
bir kismini Türk Milli sanatlari işgal ediyor. Binaenaleyh ocaklarimizin 
mesaisine bu hususta feyizli bir veçhe vermek lazimdir. Bir zaman bütün 
dünyayi hayret ve takdire sevk eden (Türk Çiniciliği) ölmek üzeredir. Hali-
ciliğimiz pek fecii bir devreye dâhil olmuştur (Kösele). Ve deri işçiliğimiz 
mahvolmaktadir. Bu ve buna mümasil pek çok milli sanayiimiz ortadan 
kalkmak üzere bulunuyor. Burada her ocağin muhterem mümessilleri top-
lanmişlardir. Sözlerimiz bu sanatlarla alakadar olan ocaklarin muhterem 
murahhaslarinadir. Her murahhas yerine avdet ettiği zaman bu milli sana-
yimize ait heyeti merkeziyeye mufassal malumat vermelidir. Öyle zanne-
diyorum ki, şimdiye kadar çinicilik, halicilik hakkinda heyeti merkeziyeye 
müracaat vakia olmamiştir. Netice olarak şunu arz edelim ki milli ve ikti-
sadi nokta-i nazardan pek mühim olan bu işlerle mahalli ocaklar şiddetle 
alakadar olmali ve dileklerini dertlerini heyet-i merkeziyeye bildirmeli ve 
derman aramalidirlar. Sonra korkariz ki pek çoğunda olduğu gibi bu mil-
li sanatlarimizi yalniz Avrupa müzelerinde görmek mümkün olabilecektir 
(Türk Ocaklari Üçüncü Kurultay Zabitlari, 1926:232).

Merkez Heyeti Üyeleri ve Aldıkları Oy Sayısı

Rey veren azanin adedi 79’dur. 

Hamdullah Suphi Bey: 76

Necati Bey: 74

Mehmet Emin Bey: 73

Doktor Ekrem Tok Bey: 71

Doktor Ferit Hasan Bey: 71

Alâeddin Bey: 65

Avukat Mehmet Salih Bey: 64

Doktor Hüseyin Enver Bey: 64

Doktor Reşit Galip Bey: 63

Doktor Refet Bey: 56

Ragip Bey: 51

Mimar Hikmet Bey 44 rey almişlardir. Diğer birkaç zat bunlardan 
daha az rey almişlardir. 

Yedek azalik için, 

İshak Refet Bey: 66

Abdulmuttalip Bey: 65
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Cevat Bey: 65

İsmail Hakki Bey: 65

İzzet Ulvi Bey: 58

Cemil Behçet Bey: 49

Şükrü Yusuf Bey: 44 rey almişlar. Şu hâlde 12 arkadaş usulen ihraz-i 
ekseriyet ederek heyet-i merkeziyeye teşkil etmişlerdir (Türk Ocaklari 
Üçüncü Kurultay Zabitlari, 1926:262).

Hamdullah Suphi Bey’in Değerlendirme Konuşması

Arkadaşlar 15 senelik bir hayata malik olan müessesemizin ilk tesisi o 
zamandan bugüne gelinceye kadar geçirdiği safhalar hepimizin hatirinda-
dir. Çok düşman ve çok nefret ve istikrah havasi ile dolu bir mahiyet içinde 
5-10 kişinin kalbinde doğan yeni bir aşktan vücuda gelen müessesemiz 
birçok felaketler ortasinda kökünün temas ettiği harikulade bir membadan 
dolayi her belayi atlatarak, daima ve daima inkişaf etmektedir. Vaktiyle İs-
tanbul’un birçok köşesinde gençlerin ziyaretgâhi olan ve kapisinin üstünde 
aziz bir isim (Türk Ocaği) ismini okuduğumuz bu müessese şimdi mem-
leketimizin her köşesinde karşimiza çikiyor. Senelik kurultaylarimiz her 
sene daha kalabalik olarak içtima ediyor. Çünkü ocaklar artiyor. Ve biliyo-
ruz ki bize emanet ettiğiniz vazife memlekette deruhte edilen vazifelerin 
en büyüklerindendir. Muhakkak sizi görür gibi o hakikati de görerek söy-
lüyorum. Daha büyük inkişaflara doğru gideceğiz. Pek yakinda bir zaman 
gelecektir ki bir Türk ocaklisi memleketin bir ucundan bir ucuna, şehirlerin 
üstünde iman ve fazilet mabetleri gibi yükselen Türk ocaklarina uğrayarak 
gidecektir. Arkadaşlar gelecek sene daha kalabalik olarak toplanacaksiniz. 
Bu hayalimin gözleri görüyor. Yalniz o gün geldiği vakit hepimiz hakikat 
gözüyle göreceğiz. Burada 300’e yakin murahhas toplanacak. Bazi ufak 
hatalarimiz oldu. Bazi ocaklar kendilerini temsil edemediler. Gelecek sene 
bütün ocaklar kendilerini temsil edeceklerdir. 300-350 Türk ocaği hep bir-
den iştirak ederek gelecek sene burada toplanacağiz. Varliğimizi o zaman 
daha iyi hissedeceğiz. Bu sene kuvvetli teşkilat yaptiniz, merkez heyeti 
arkadaşlariniz bundan dolayi size minnettardir. Gelecek sene sizi mem-
nun edecek yeni mesaiden bahsedeceğiz. Siz memnuniyetinizi bize ifade 
ettiğiniz vakit biz geçecek mesai senesinin azami mükâfatini almiş ola-
cağiz. Merkez Heyeti arkadaşlarim namina ve kendi namima size derin 
minnettarliğimi ifade ediyorum (Türk Ocaklari Üçüncü Kurultay Zabitlari, 
1926:264).

Murakabe Heyeti Seçiminin Sonucu

Reye iştirak eden zevat 66 dir. Nesip Bey 61, Kemal Ziya Bey 59, 
Yahya Naci Bey 59 rey alarak Murakabe heyetine intihap olunmuşlardir.
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Cemil Bey 63, Fikri Bey 59, Nihat Bey 59 reyle Murakabe heyeti 
yedek azaliğina intihap olunmuşlardir. Efendim başka müzakere edilecek 
mevat kalmamiştir. Gerek hariçten gelen arkadaşlara ve gerekse buradan 
tevkîl edilen arkadaşlara muvaffakiyetler temenni eder, kemal-i hürmet 
ve samimiyetle cümlenizi selamlayarak vazifemize nihayet veririm (Türk 
Ocaklari Üçüncü Kurultay Zabitlari, 1926:265).

Sonuç

Türk Ocaklari Üçüncü Kurultay’i 23 Nisan 1926’da yapilmiş, 28 Ni-
san 1926 Çarşamba günü tamamlanmiştir. Kurultay Başkanliği için yapi-
lan seçimde Afyonkarahisar Milletvekili Ali (Çetinkaya) Bey 49 oyla baş-
kanliğa seçilmiş, başkan vekilliğine Mazhar Bey ve kâtipliklere de Ferit 
Bey ile Nihat Bey seçilmişlerdir. Seçimde mevcut üye sayisi 109’dur.

1925 kurultayi toplandiği zaman ocak sayisi 135 adet iken, merkez he-
yetin gösterdiği bütün çabalar ve Ocak hakkinda beslenilen derin muhab-
bet ve irtibatin fiili bir delili olarak bu sayi 217’ye yükselmiştir.  Ocaklarin 
bir şebeke halinde bütün memleketi kuşattiği ifade edilmiş. Ocak sayisinda 
göze çarpan mühim bir nispet de artiş olduğu, üye sayisinin takribi 30.000’ 
e yükseldiği vurgulanmiştir. 1925 kurultayinda ancak 38 Ocak hususi bina-
lara sahip iken Ocaklarin sayisi 97’ ye çikmiştir. 1925 kurultayinda Ocak-
lar da mevcut kitap sayisi 5200 iken bu sayi 6000’ e yükselmiştir

Kurultay’da, Gazi Mustafa Kemal’in Türk Ocaklarina olan muhabbet 
ve ilgisinden bahsedilmiş, ocaklarin halka faydali olabilmesi için hükümet 
vasitasiyla olduğu kadar, bizzat kendilerinin dahi manevi ve maddi yar-
dimlarini mütemadiyen yaptiklari ifade edilmiştir. Ocaklara fiili yardimla-
rindan dolayi Gazi Mustafa Kemal, Millet Meclisi ve hükümete minnettar 
olduklarini ifade etmişlerdir.

Birçok Ocağin köycülük yoluna girmiş olduğu ifade edilmiştir. Bazi 
ocaklarda üç ay zarfinda alti bin alti yüz küsür hasta muayene ve tedavi 
edilmiştir. Ankara Ocaği on üç köyün tedavisini üzerine almiş ve kendi 
doktorlariyla haftanin muayyen gün ve saatlerinde bu köyleri muayene ve 
tedavi etmiştir. 

Ocaklardan seçilecek bir heyetin, Gazi Paşa ile İsmet Paşa’ya kurultay 
namina arz-i tazimat etmesi, ilk Türkçülere selam ve hürmetlerin tebliğ 
edilmesi, Türkçülüğe hizmet eden ve burada bulunmayan kişilere hürmet 
edilmesi, bu heyet tarafindan Millet Meclisi Başkani ve Genel Kurmay 
Başkani’nin ziyaret edilmesi kararlaştirilmiştir. Türk Ocağinin en büyük 
esasinin disiplin olduğu vurgulanmiştir.

Türk Yurdu dergisinin hazirlanmasi sürecinde yaşanan sikintilardan 
bahsedilmiştir. Kültür Heyetinin oldukça meşgul olduklari bu yüzden yete-
rince toplanamadiklari dergide yaşanan sikintilarin temel sebebinin bu ol-



149Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler .

duğu ifade edilmiştir. Kültür heyeti başkani Hamdullah Suphi Bey’in, sik-
likla toplanti düzenlediği fakat toplanilamadiği belirtilmiştir. Basin-yayin 
organlarinin, Türk milletinin alakadar olduğu ciddi meselelerle alakadar 
olmadiği, içtimai, siyasi, dini, ruhi meselelerin hiçbirinin takip edilmediği, 
Fransa’da, İngiltere’de, Amerika’da, Rusya’da bu gibi meselelerde öna-
yak olanlarin üniversiteler, büyük dergiler, gazeteler, şairler, düşünürler ve 
edipler olduğu ifade edilmiştir.

Birinci Dünya Savaşi döneminde çikan Türk Yurdu istenilen seviyeye 
ulaşmiş, çok satiyor iken, artik 500-600 nüshanin ancak satildiği, bunun da 
satilmaktan ziyade dağitilmak suretiyle olduğu belirtilmiştir.

Ocak aidati için, her ocakli senede en az dört lira vermekle mükellef 
kilinmiştir. Öğrenciden bu miktarin yarisinin alinmasi uygun görülmüştür.

Gençlik teşkilati meselesiyle ilgili olarak; Gençlik teşkilatinin nok-
san olduğu dile getirilmiştir. Gençlerin ocaklara yabanci kaldiği, hâlbuki 
gençlerin Ocak ruhu ile bütünleşmiş olmalari, Ocak ruhu ile uyanmalari, 
Ocak ruhuyla yetişmelerinin lazim olduğu vurgulanmiştir. Bunun için ufak 
teşkilatlar kurulmasi gerektiği ve bu teşkilatlarin daha küçükleri ocağa ha-
zirlamak gayesini takip etmeleri vurgulanmiştir. 

Kurultayda, Mesai Encümeninin araştirma sonuçlari doğrultusunda 
alinan kararlar değerlendirildiğinde raporda şu konulara vurgu yapildiği 
dikkat çekmektedir;

Ocaklilar için özel bir kimliğin tespit edilmesi, bütün ocaklara milli, 
edebi ve ilmi eserler, kanunlar, resmi gazeteler ve hususi gazetelerin sağ-
lanmasi, ocaklarda okuma salonlarinin hazirlanmasi, Kurultay zabitlarinin 
hazirlanarak dağitilmasi, mevcut olmayan yerlere Gazi Paşa’nin heykel-
lerinin yapilmasi, Ziya Gökalp ve diğer Türk büyüklerinin fotoğraflarinin 
ocaklara gönderilmesi,  her sene bir ocak salnamesinin hazirlanmasi, umu-
mi bir ocak marşi hazirlanmasi, il özel idare ve belediye bütçelerine, Türk 
ocaklari için de birer yardim fasli açilmasi, ocaklar tarafindan tespit edilen, 
maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarina yatili olarak liselerde oku-
yabilme imkaninin sağlanmasi, ocaklar arasinda gönderilen postalar için 
posta pulu masrafinin alinmamasi, Türk ocaklari azalarinin heyet halinde 
yapacaklari ilmi inceleme ve araştirmalar için yapacaklari  seyahatlerinde 
tren ve vapur gibi ulaşim araçlari ücretlerinin indirimli olmasi, müstakil 
binasi bulunmayan ocaklara bina temin edilmesi, Ocaklarda köycülük teş-
kilatinin geliştirilmesi ,ocak bünyesinde milli heyecan uyandiracak eser ve 
piyesler tertip edilmesi,  Türk Ocaği Bankasi ismini taşimak üzere bir ban-
ka ihdasi, köylünün anlayabileceği açiklikta, salgin hastaliklar konusunda 
bilgi verici notlarin hazirlanmasi ve dağitilmasi, Türk kültürüne özgü film-
ler yapilmasi, köylerde ve kasabalarda gösterilmesi, her ocağa birer fotoğ-
raf makinesi temin edilmesi,  ocak binalarinin ayni tarzda Türk üslûbuyla 



Neslihan Altuncuoğlu150 .

inşasi, Merkezde bir ocak matbaasinin tesisi, ocaklardan Avrupa’ya staj 
ve tahsil için öğrenci gönderilmesi, Türkiye de Türkçeden başka lisanlarin 
kullanilmamasi için çeşitli yollarin araştirilmasi,  ocaklilarin aile isimle-
rinin  ocak defterine kaydi, Türklük propagandasiyla meşgul olan Türk 
Yurdu dergisine makaleler gönderilebilmesi için gerekli yardimin temin 
edilmesi, yerli malinin özendirilmesi için ocaklar bünyesinde çalişmalar 
yapilmasi, ocaklarin dahili talimatnamesi isminde yeni bir talimatname 
hazirlanmasi, hedef ve gayesi, ocak hedef ve gayelerinden ayri olmayan  
fakat Gençler Birliği vesaire gibi isimler altinda teşekkül etmekte olan ce-
miyetlerin, ocaklar tarafindan temsilinin sağlanmasi,  

 İnkilâplar noktasinda halkin yeterince aydinlatilmasi gerektiği, bu an-
lamda en büyük görevin Türk Ocaklarina düştüğünün altini çizerek ifade 
etmişlerdir. 

Türk milli sanatlarin muhafaza edilmesi ve ocaklarin bu işlerle ala-
kadar olmalari gerektiği vurgulanmiş, bir zamanlar bütün dünyayi hayret 
ve takdire sevk eden Türk Çiniciliğinin ölmek üzere olduğundan, halicili-
ğin azaldiğindan, deri işçiliğinin unutulmaya başladiğindan, bu ve bunlara 
benzeyen pek çok milli sanayinin ortadan kalkmak üzere bulunduğundan 
bahsedilmiştir. 

Hamdullah Suphi Bey Kurultayin son günü değerlendirme konuşmasi 
yapmiş, senelik kurultaylarin her sene daha kalabalik olarak içtima ettiğini, 
ocaklarin sayisinin arttiğini, Senelerin azaltamadiği bir heyecanla kurulta-
yin toplandiğini, daha büyük gelişmelere doğru gideceklerini, ocaklarin, 
memleketin bir ucundan bir ucuna daha kuvvetlenerek çoğalacağini, Türk 
Sanatlarinin, Türk Sanatçilarinin en güzel göründüğü yerin Türk ocakla-
ri olacağini, gelecekte 300’e yakin delegenin toplanacağini ifade etmiştir. 
Merkez Heyeti namina ve kendi namima minnettarliğini sunmuştur. 

Türk Ocaklari, kurulduğu 1912’den beri, önce devletin sonra Türk 
milleti ’nin içine düştüğü tehlikeli girdaptan kurtarilmasi için, Türk kül-
türünün kökenlerinin araştirilmasi ve egemen konuma çikarilmasi için 
olağanüstü bir çabanin içinde olmuş, bir milletin yeniden doğuşunu hazir-
layan olaylar silsilesinde belirleyici rol oynamiş, milli hâkimiyet esasina 
dayali, kayitsiz-şartsiz bağimsiz yepyeni bir Türk devletinin kuruluşunda, 
bütün varliği ile yer almiştir. Türk Ocaklari’nin çalişmalari kuruluşundan 
1931 yilina değin, yaklaşik 19 yil devam etmiş, belki konjoktürel olarak, 
belki de dâhilî ihtiyaçlara binâen bu tarihte kapatilmiş, Halk Evleri, Türk 
Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu kurulmuştur.
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GİRİŞ

Yönetim bilimsel ve sanatsal yanlariyla her yerde ve her zaman ge-
çerli olan ve yillar itibariyla gelişim gösteren bir olgudur. Bağlam ve ko-
şullar değişmiş olsa da tüm yönetim yaklaşimlarinin bugünün küresel re-
kabet ortaminda uyarlanabildiğini görmekteyiz. Ancak her geçen gün yeni 
yaklaşim ve düşüncelere olan ihtiyaç da artmaktadir. Yaşanan değişim ve 
gelişmeler, işletmeleri siki bir rekabet ortamina sokmakta ve onlari daha 
yenilikçi, kaliteli ve hizli olmaya zorlamaktadir. Yönetim bilgisi ve uygu-
lamalari da bu doğrultuda değişim göstermekte ve yöneticilerin yönetsel 
ve organizasyonel değişimleri dikkate alarak daha bilgili, daha deneyimli, 
daha donanimli, daha insan odakli, daha paylaşimci ve daha kararli olma-
lari gerekmektedir.

Yönetim Bilimi ve Fonksiyonlari, yönetim kavramini, yönetimin ge-
nel özellikleri, yönetim biliminin tanimi ve tarihsel gelişiminin anlatil-
diği ilk kisim ile başlamaktadir. Yönetimin tarihsel gelişiminde yönetim 
teorilerinden bahsedilmiştir. Yönetim teorilerinde klasik yönetim teorisi, 
neo-klasik yönetim teorisi, modern yönetim yaklaşimi ve post modern yö-
netim yaklaşimi konularina değinilmiştir. İkinci kisimda ise yönetim kav-
raminin fonksiyonlari anlatilmiştir. Yönetimin alt fonksiyonlari olan plan-
lama, örgütleme, yöneltme ve denetim konularindan bahsedilmiştir.  

1. YÖNETİM VE YÖNETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ

1.1. YÖNETİM KAVRAMI

Her şeyden önce yönetim; birçok yerde karşimiza çikan bir uygula-
madir. Kamuda, özel sektörde, başka bir diğer deyişle, işletmecilikte, sivil 
toplum kuruluşlari olarak nitelendirilen vakif ve derneklerde yönetim vaz-
geçilmez bir uygulama olarak karşimiza çikmaktadir (Mirze, 2010:116). 

Yönetimi işletmecilik açisindan ele alacak olursak; işletmeler; tedarik-
çileri araciliğiyla piyasadan almiş olduklari üretim faktörlerini (sermaye, 
emek, hammadde, bilgi, teknoloji..v.b.) bir girişimci maharetiyle bir araya 
getirerek, insanlarin ve/veya diğer işletmelerin çeşitli ihtiyaçlarini gider-
mek amaciyla kurulan, mal ve hizmet üreten, ürettiği bu mal ve hizmetleri 
oluşan pazarda tüketici olarak nitelendirilen insanlara ve/veya diğer işlet-
melere belirli bir fiyat ile satarak, elde ettiği gelirin bir kismi işletmenin 
devamliliğini sağlayacak olan üretim faktörlerini satin alirken bir kismini 
kar olarak elde eden ekonomik birimlerdir (Koçel, 2018:68).

İşletmeciliği kisaca açikladiktan sonra yönetimin bir uygulama ola-
rak ortaya çikişini bir örnek ile ele alacak olursak; deniz kiyisinda küçük 
bir tatil kasabasinda, finansal imkânlarimizin sinirli olmasi ve kasabanin 
küçüklüğü nedeniyle az insanin geleceğini düşündüğümüzden küçük bir 
lokanta açtiğimizi varsayalim. Sabah saat 10.00’ da açip akşam saat 23.00 
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de kapatmayi düşündüğümüz lokantamizda bizi bekleyen işler, konular ve 
çalişmalar aşağidaki gibidir:

• Müşterileri karşilama, isteklerini sorup sipariş alma, masalara 
servis yapma, temizlik yapma,

• Hesap çikarip, para tahsil etme, kredi karti ile ödeme işlemlerini 
alma, kasa işlemlerini yapma,

• Müşteri siparişlerini hazirlamak için kullanilan malzemelerin 
stoklarini izleme, eksilenleri temin etme.

İşletmemizdeki tüm bu işleri ne kadar süre tek başimiza yapacağimiz 
sorusunun kesin bir cevabi yoktur. İşletmemizde para girişlerinin yani ha-
silatin, para çikişlarindan yani maliyetten yüksek olmasi, günün yoğun sa-
atlerinde müşteri istek ve taleplerini tam olarak karşilayamamamiz, yine 
bazi gün ve saatlerde müşterilerin oturacak yer bulamamasi, bizi büyü-
meye ve işgören çaliştirmaya dolayisiyla da yönetime doğru götürecek-
tir. Lokantamizda işgören çaliştirmamiz bizi iş bölümü yapmaya itecektir. 
Örneğin; işgören A, müşteri siparişlerini alacak, hazirlamasi için işgören 
B’ ye verecek ve hazirlanan siparişleri müşteriye götürecek. Siparişleri ha-
zirlamak için kullanilan malzemeler azaldiğinda işgören C, bu malzemele-
rin temin edilmesi işiyle ilgilenecek. İşgören D, temizlik işlerine bakacak. 
Tüm işleri yaptiracak ve nasil yapildiğini kontrol edecek başka bir kişiye 
daha ihtiyaç duyulacaktir. İşte bu kişi yöneticidir. Yönetici temelde, başka-
lari araciliğiyla iş yapan kişidir. Diğer bir anlatimla, yönetici, başkalarina 
(işgörenlere) ne yapilacağini söyler, yapilan çalişmalari izler ve kontrol 
eder  (Mirze, 2010:116). 

Temel olarak da işgörenlerin, işlerin ve yöneticinin olduğu yerde yöne-
tim işinden bahsedilir. Tam bu noktada yönetimin yapmasi gereken bir ta-
kim işlevler ortaya çikmaktadir. Bunlar işlerin planlanmasi, işleri yapacak 
işgörenlerin örgütlenmesi, işlerin ve işgörenler koordinasyonunun yapil-
masi, işlerin işgörenler eli ile yürütülmesi ve son olarak da yapilan işlerin 
doğru yapilip yapilmadiğinin kontrol edilmesi. Yönetim temel olarak plan-
lama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetleme fonksiyonlarindan 
oluşur. İlerleyen bölümde bu fonksiyonlar ayrintili olarak anlatilacaktir.

Bu noktada yönetimin taniminin ne olduğu sorusu aklimiza gelmekte-
dir. Literatürde yönetimin tanimi ile ilgili oldukça fazlaca tanimlama yapil-
miştir. Bu tanimlardan bazilari aşağida tablo halinde verilmiştir.
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Tablo 1: Yönetimin Tanımları

Beach, 1985:7 Yönetim; ancak birden fazla kişinin bir araya gelmesi ile 
ortaya çikan ve bu yönü ile ekonomik faaliyetten ayrilan bir 
grup faaliyeti olarak kabul edilmektedir.

Drucker, 1989 Yönetim insanlarla ilgilenen ve insanlarin ortak amaç 
doğrultusunda performans göstermelerini sağlayarak, 
insanlarin daha güçlü yanlarini ortaya çikararak, zayif 
noktalarinin yapilan işe yansimasini engellenmesi 
sağlamaktadir.

Tosun, 1992:183 Yönetim, bir işletme amaca ulaşma yolunda girişilen 
çalişmalarin düzenlenmesi ve ortak bir amaca yöneltmek 
sürecidir.

Rachman v.d., 
1993:154

Yönetim; iş gücü, sermaye, teknik donanim vb. gibi 
örgütsel kaynaklarin, örgütsel amaçlari gerçekleştirmek 
üzere etkin bir şekilde koordine edilmesidir.

Akat v.d., 2002 Yönetim, ortak bir amaci gerçekleştirmek için bireysel 
ve grupsal çabalarin koordinasyonu sağlamak ve işbirliği 
yapmaktir.

Katz, 2009:90-102 Yönetim; başkalari vasitasiyla iş görmektir.
Mirze, 2010:118 Yönetim; işletmenin hedeflerine, diğer insanlar araciliğiyla, 

sahip olunan kaynaklari planlamak, organize etmek, 
yürütmek ve denetlemek suretiyle, etkin ve verimli bir 
biçimde ulaşmak.

Genç, 2012:21-22 Yönetim; örgütsel amaçlarin etkili ve verimli olarak 
gerçekleştirilmesi için, yönetim fonksiyonlari olan 
planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol 
faaliyetlerinin tümüdür.

Eren, 2016:3 Yönetim; önceden belirlenmiş olan bazi amaçlara ulaşmak 
için beşeri kaynaklari, maddi kaynaklari, demirbaşlari, 
makina, hammadde ve yardimci malzemeleri ve zamani 
birbirleriyle uyumlu ve etkin kullanmaya imkân sağlayacak 
kararlar alma ve bunlari uygulatma süreçlerinin toplamidir. 

Öztürk, 2018:74 Yönetim; insanlarin bir arada çalişmasi ile ortaya çikan 
süreç, amaca varma da insanlar arasinda iş birliği ve 
koordinasyonla oluşan çalişma sürecinin tümü, amaca 
ulaşma da kaynaklarin bir araya getirilerek yönetim 
fonksiyonlarin uygulandiği süreç olarak tanimlanabilir. 

Koçel, 2018:127 Yönetim işi bir insan yönetme işidir. Yöneticilik insanlari 
yönetmek, onlari belirli amaçlari gerçekleştirecek işleri 
yapmalari için yönlendirmektir.

Tanimlarin ortak noktalarina bakildiğinda dört önemli unsuru içerdiği 
görülmektedir;

• Önceden belirlenen işletmesel hedeflere ulaşmak,

• Diğer insanlar araciliğiyla işleri görmek,
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• Etkin ve verimli bir biçimde işleri yapmak,

• Kaynaklari, yönetimin beş işlevinden (planlama, organize etme, 
koordinasyon, yöneltme ve denetleme) yararlanarak uyum içinde kullan-
mak (Mirze, 2010:119).

1.2. YÖNETİMİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Yönetim, amaçlara yönelik beşeri ve psiko-sosyal özellikleri olan bir 
etkinliktir. Yönetimin önemli özelliklerinden birincisi, ulaşilmak istenen 
amaçlarin var olmasidir. İkinci önemli özellik olarak, yönetim uyumlu bir 
şekilde çalişan insanlarin beşeri güçlerini belli bir düzen içinde yönlendir-
mesi ve koordine etmesidir. Yönetimin üçüncü özelliği de, iş görenlerle il-
gili bir takim fonksiyonlari ihtiva eden bir süreç olmasidir. Bunun yaninda 
yönetimin daha somut olan özellikleri ise; amaç özelliği, işbölümü, yarati-
cilik, hiyerarşi özelliği, demokratik özellik, grup özelliği, rasyonel özellik 
ve iletişim özelliği olarak siralanabilir (Genç, 2012:26-27).

Yönetimin tanimlarindan ve yapilan açiklamalardan hareketle yöneti-
min özelliklerini aşağidaki şekilde siralamak mümkündür (Eren, 2016:5):

• Yönetim örgütün bir tek veya daha fazla amacini gerçekleştirmek 
için vardir.
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• Yönetim işletme kaynaklarini (beşeri ve/veya maddi) dilediği 
gibi kullanma yetkisi ile çalişir. Ancak beşeri kaynak en temel ve gerekli 
olan kaynaktir. 

• Yönetimden bahsedebilmek için en az iki kişinin (yöneten ve yö-
netilen) olmasi gerekir ki bu yönü ile sosyal bir grup faaliyetidir.

• Yönetim, kullanmakta olduğu kaynaklar arasinda (beşeri ve mad-
di kaynaklar) en uygun uyumu ve işbirliğini gerçekleştirmeye çalişir.

• Yönetim, yönetici pozisyonunda olan kişinin, yönetilen kişilere 
düşündüklerini ve aldiği kararlari uygulatabilecek şahsi bir otoriteye sa-
hip olmasini gerekli kilar.

• Yönetim, yöneten ve yönetilenlerin işletme amacina ulaşabilme-
leri için birlikte, uyum ve düzen içerisinde haberleşmelerini ve çalişmala-
rini gerektirir.

• Yönetim, elinde bulunan beşeri kaynaklari en uygun şekilde kul-
lanmayi, bu anlamda grup ekonomisinden faydalanmayi, yani uzmanlaş-
maya giderek, iş bölümü ile herkesin en iyi yaptiği işi yapmasini sağlaya-
rak işlerin ekonomik bir şekilde yapilmasini gerektirir.

• Yönetim ayrica işletmenin etkinlik ve verimliliğinin ölçülmesin-
de ve işlerin planlanmasinda en önemli araçlardan biri olan zamanin eko-
nomik ve özenli bir şekilde kullanilmasini gerekli kilar.

• Özetle yönetim elinde bulunan kaynaklari, olanaklari ve zamani 
en faydali şekilde kullanir. Yönetim rasyonel olarak ilerleyen bir süreçtir. 
Yani yönetim verimli çalişirken en az girdi ile en çok çiktiyi üretmeye 
çalişir.

1.3. YÖNETİCİ KAVRAMI

Yönetim kavramini açikladiktan sonra yöneticinin tanimi yapmak 
daha kolay bir hale gelmiştir. Beşeri bir tanima göre yönetici, emrine ve-
rilmiş olan bir grup insani belirli bir takim amaçlara ulaştirmak içim ahenk 
ve işbirliği içinde çaliştiran bir kimsedir. Ancak yönetici beşeri kaynaklar 
kadar maddi kaynaklar ve zamani da üretim faktörü olarak kullanmak ve 
insan emeği ile uyumlaştirmak zorunda olan kişi olduğu için bu tanimlama 
yetersiz kalmaktadir. Özetle yönetici; önceden belirlenen işletme amaçla-
rina ulaşabilmek için üretim faktörlerini (emek, sermaye, doğal kaynak, 
malzeme, makine, demirbaş v.b.) uyum ve ahenk içerisinde bir araya getir-
meyi sağlayan kişidir (Eren, 2016:8-9).

Yönetici elinde kaynaklari olan ve bunlari en iyi şekilde kullanarak 
verimi artirmasi gereken insandir (Özgür, 2011:217). Yönetici; kar ve riski 
başkalarina ait olmak üzere, üretim faktörlerinin bilinçli ve sistemli olarak 
birleştirilmesini sağlayan ve bunlari belli bir ihtiyaci karşilamak amacina 
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yönelten kişidir (Efil, 2015:36). Yönetici; işletmelerde var olan fabrika, 
makine, elet, teçhizat, malzeme gibi maddi, teknoloji, bilgi, patent, mar-
ka, imaj gibi maddi olmayan kaynaklari arzulanan hedeflere ulaşmak için 
bir araya getiren ve onlari etkili ve verimli olarak yöneten kişidir (Mirze, 
2010:39-40). Yöneticiyi, ‘’başkalari vasitasiyla amaçlara ulaşmaya çalişan 
kişi’’ şeklinde tanimlamak mümkündür (Koçel, 2014:51). Profesyonel yö-
netici ise bu işi meslek olarak yapan veya icra eden kişi olarak belirtilebilir 
(Gerber, 1996). 

Profesyonel yöneticiler işletmelerin yönetim piramidinde, farkli so-
rumluluklar ile farkli işler yapar ve farkli düzeylerde çalişirlar. Yöneticiler 
işlevsel olarak yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe, finans, insan kay-
naklari, Ar-Ge gibi farkli bölümlerde çalişirlar. Çaliştiklari bölümün hiye-
rarşisi içerisinde farkli konumlarda yer alirlar. Aldiklari bu yerlere göre de 
farkli unvanlar ile anilirlar (Mirze, 2010:40). 

Geleneksel olarak bu unvanlar yönetsel düzeylerle hiyerarşik olarak 
siniflandirilmaktadir. Bu siniflandirmaya göre yönetim kademesi; üst dü-
zey yönetim kademesi, orta düzey yönetim kademesi ve alt düzey yönetim 
kademesi olarak üçe ayrilmaktadir (Huse, 1979:9-11). Yönetim bir piramit 
şeklinde düşünülürse, işletmenin amaçlarina ulaşmasini sağlayan, bu yolda 
başkalarina iş yaptiran yönetim organlari aşağidaki Şekil 2’ de görüldüğü 
gibi üç kademeye ayrilabilir (Mucuk, 1998:141). 

Şekil 2. Yönetim Düzeyleri ve Becerileri (Kaynak: Mirze, 2010:41)
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İşletme piramidinin en üst kismindaki yöneticiler üst düzey yönetici 
olarak anilirlar (Mirze, 2010:40). Bu yöneticiler, en fazla yetki ve güce 
sahip kişilerdir ve tüm işletmenin yönetim sorumluluğunu taşirlar. İşlet-
menin amaçlarini, uzun dönemli olan politika ve stratejilerini belirler, şir-
keti dişarida en geniş yetkilerle temsil ederler. Yönetim kurulu başkani ve 
üyeleri, genel müdür ve yardimcilari, genel koordinatör gibi yöneticiler bu 
katmanda yer alirlar (Mucuk, 1998:141-142).

Piramidin orta katmaninda görev yapan yöneticiler orta düzey yöneti-
ciler olarak adlandirilirlar (Mirze, 2010:41). Bölge müdürü, koordinatör ve 
birim müdürü gibi adlarla anilan bu yöneticiler üst yönetim tarafindan be-
lirlenen hedef ve amaçlari gerçekleştirmek için gerekli olan plan, program 
ve faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludurlar (Tuncer v.d., 2008:173). 

Piramidin en alt kismindaki yöneticiler ise alt düzey yöneticiler ola-
rak anilirlar (Mirze, 2010:41). Şube müdürü, şef gibi unvanlarla anilan bu 
düzeydeki yöneticiler, günlük faaliyetlerin yürütülebilmesi için çalişanlari 
yöneten yöneticilerdir (Tengilimoğlu v.d., 2014:99).

Yönetsel düzeyler arasindaki temel fark ise sahip olduklari otorite, yet-
ki, sorumluluk ve örgütsel faaliyetlerin derecesidir (Rakich v.d., 1992:5). 
Bu derecelere göre de her bir düzeyin sahip olduğu beceriler farklilik gös-
termektedir. Bu beceriler Şekil 2’ de olduğu gibi üçe ayrilirlar. Bunlar kav-
ramsal beceriler, beşeri (insan ilişkileri) becerileri ve teknik becerilerdir. 
Bu becerileri tanimlayacak olursak (Eren, 2016:12-13):

• Kavramsal Beceriler; yöneticinin düşünme, çevresel faktörleri ve 
firma içi ilişkileri algilayabilme ve planlama yetenek ve bilgilerini içerir. 
Üst düzey yöneticilerde kavramsal beceriler yüksek iken, teknik beceriler 
daha düşüktür.

• Beşeri (insan ilişkileri) Beceriler; çalişma ortamindaki diğer in-
sanlarla etkileşim içerisinde olarak onlarla uyumlu ve düzenli olarak ça-
lişma kabiliyeti ve bilgisini içerir. Bu beceri yöneticiler tarafindan astlarin 
motive edilmesi, işlerinin kolaylaştirilmasi, onlara yol gösterme ve lider-
lik etme şeklinde ortaya çikar. 

• Teknik Beceriler; işlerin yapilmasi ile hangi tekniklerin kullanil-
diği, iş yaparken hangi araç, gereç, makine ve ekipmanlarin kullanildiği, 
uygulama teknik ve yöntemleri ile ilgilidir. Yöneticiler alt düzeydeki ba-
samaklardan üst düzeylere doğru yükseldikçe teknik beceri sahiplikleri, 
beşeri ve kavramsal becerilerine göre daha az önemli hale gelmektedir.

Bu tarz becerilere sahip olan ve yönetsel fonksiyonlari yerine getiren 
yöneticiler; tüm bu faaliyetleri yaparken bir takim rolleri de üstlenmek 
zorundadirlar. Yöneticilerin yönetim işlevlerini yaparken gösterdikleri 
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davraniş biçimleri/rolleri, üç kategoride altinda on farkli şekilde Tablo 2’ 
deki gibi siralayabiliriz (Mirze, 2010:43). 

Tablo 2. Yönetici Rolleri ve Bunlara İlişkin Faaliyetler

Grup Rol Faaliyet

Bilgilendirici 
Roller

Kontrol
İhtiyaç duyulan bilgileri aramak ve elde etmek, 
periyodikleri ve raporlari taramak, kişisel ilişkiler 
kurmak.

Dağitma Örgütle ilgili bilgileri organizasyondaki diğer üyeler 
ile paylaşmak. 

Sözcülük Sözlü olarak örgütün dişindaki diğer örgütlere bilgi 
aktarmak, mesaj vermek.

Kişilerarasi 
Roller

Temsil
Resmi törenlerde ve örgütün temsil edileceği 
görevlerde örgütü temsil ederek ziyaretçi kabul 
etmek ve resmi yazişmalari yapmak. 

Lider
Kendisini takip eden astlari yönetmek, onlari motive 
etmek, faaliyetlerle ilgili olarak eğitmek ve onlarla 
iletişim kurmak.

İlişki Örgüt içindeki ve örgüt dişindaki tüm ilişkileri 
yönetmek. 

Karar Verme 
Rolü

Girişimci
Örgütü iyileştirecek girişimlerde bulunmak, yeni 
fikirler ortaya atmak, başkalarinin fikirlerini de 
dikkate almak.

Anlaşmazlik 
Çözme

Tartişma ve kriz ortamlarinda çözüm üreterek, 
işgörenler arasindaki çatişmalari çözmek.

Kaynak 
Dağitma

Maddi ve beşeri kaynaklarin dağitimini adaletli bir 
şekilde yaparak, program ve bütçe önceliklerini 
belirlemek.

Müzakerecilik Kaynak kullanma ve bütçelemede birimini temsil 
ederek, bölümünün çikarlarini savunmak. 

(Kaynak: Mintzberg, 1975).

1.4. YÖNETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Yönetimin tarihi Mezopotamya’ nin ilk yerli halklarindan olan Sümer-
ler’ e kadar uzanmaktadir. Sümerler o dönemlerde tapinaklarin etrafinda 
oluşturduklari insan topluluklarini rahiplerin liderliğinde yönetmişlerdir. 
Misir, Roma ve Osmanli İmparatorluğu gibi devletlerde çok ciddi yönetim 
sistemleri geliştirmiş ve uzun yillar pek çok insan topluluklarina hükmet-
mişlerdir. 

Yönetim bilimi; her ne kadar 1911 yilinda F Taylor tarafindan yazilan 
‘’Bilimsel Yönetim’’ adli kitap ile 20. yy başindan beri ciddi bir şekilde 
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sosyal bilimler tarafindan önemli hale gelse de tarihi insanliğin ilk varolu-
şuna kadar dayanmaktadir. Taylor tarafindan 1911 yilinda yayinlanan ki-
taptan sonra H. Fayol ve M. Weber’ in yönetimle ilgili yapitlari izlemiştir 
(Eren, 2016:17-18). 

Yönetimin bilim olarak ele alinmasi 19. yy. sonu 20. yy. başlarinda 
başlamiş olup; dört yaklaşim ile yönetim bilimi ve organizasyon teorileri 
ele alinmaktadir (Tengilimoğlu v.d., 2014:102):

• Klasik (Geleneksel) Yönetim Yaklaşimi

• Neo-Klasik (Davranişsal) Yönetim Yaklaşimi

• Modern (Durumsal) Yönetim Yaklaşimi

• Post-Modern (Modern Ötesi)Yönetim Yaklaşimi

1.4.1. Klasik (Geleneksel) Yönetim Yaklaşımı

Klasik (Geleneksel) yaklaşim örgütlerde beşeri unsur dişindaki tüm 
üretim faktörleri üzerinde yoğunlaşan üç farkli yaklaşimi içermektedir. 
Beşeri unsur daima ikinci olarak arka planda tutulmuştur. Öncelikle mad-
di unsurlarin düzenlemesi yapilmiş ve böylelikle de insan unsurunun bu 
düzenlemeler doğrultusunda ve öngörülen şekilde davranacaği düşünül-
müştür. Bu yönü ile Klasik Yönetim Yaklaşimi beşeri unsuru ikinci planda 
tuttuğu için mekanik yapili organizasyon olarak da anilmaktadir (Genç, 
2012:92-93). Klasik Yönetim Yaklaşimi üç yaklaşim altinda toplanmiştir, 
Bilimsel Yönetim, Yönetim Süreci ve Bürokrasi Yaklaşimi.

1.4.1.1. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı

Amerikali bir yönetici olan Frederick Winslow Taylor tarafindan orta-
ya atilan ve 1911 yilinda ‘‘Bilimsel Yönetimin İlkeleri’’ isimli yayinladiği 
eser ile geniş kabul görmüş bir yaklaşimdir. Ağirlikli olarak işletmelerin 
verimliliğini artiracak şekilde çalişmalar içermektedir (Tengilimoğlu v.d., 
2014:102). 

Taylor, yapmiş olduğu çalişmada Bilimsel Yönetim Yaklaşiminin te-
melini dört genel ilke ile açiklamiştir. Bu ilkeler aşağidaki şekilde siralan-
miştir (Tuncer v.d., 2008:36):

a. İşletmeler yönetim uygulamalarinda bilimsel yöntemleri kullan-
mali ve kullandiklari yöntemi geliştirmelidir,

b. İşletmede çalişacak olan iş görenler bilimsel yöntemler kullanila-
rak seçilmeli, eğitilmeli ve geliştirilmelidir,

c. Çalişan iş görenlere kendilerini geliştirme imkânlari verilmeli, 
bilimsel bir şekilde eğitim, öğretim faaliyetleri yapilmali ve iş görenlerle 
samimi bir iş birliği gerçekleştirilmelidir,



Adem Özdemir, Turgay Toksoy, Mustafa Vural164 .

d. Yönetim ve iş görenlerin görev tanimlarini yaparak, yaptiklari iş-
leri ayirmakla birlikte, yönetim ve iş görenler arasinda dostane bir ilişki 
ve işbirliğine yönlendirmek, 

Taylor, gerek yöneticiler ve gerekse de astlarinin düşünce sisteminde 
bir devrim yapmalari gerektiğini sik sik vurgulayarak, geliştirmiş olduğu 
yönetim ilkelerine ek olarak (Tengilimoğlu v.d., 2014:102);

• İşin daha gelişmiş yöntemlerle yapilmasi (hareket etütleri),

• İşte dinlenme sürelerinin verilmesi,

• Saptanan standartta çikti sağlama (zaman etütleri),

• Çiktiya yapilacak ödemelerde parça başi ücret sistemi (teşvik edi-
ci ücretler) konularinda çalişmalar yapmiştir. Çalişmalarinda işletmede 
teknik verimliliği artirmaya yönelik çabalara yer vermiştir.

1.4.1.2. Yönetim Süreci Yaklaşımı

Öncülüğünü Henri Fayol’ un yaptiği bu yaklaşimda Fayol; işletme 
faaliyetlerini ana bölümler açisindan incelemiş ve kendi içinde alti grup-
ta toplamiştir. Bu faaliyetler; teknik faaliyetler, ticari faaliyetler, finansal 
faaliyetler, muhasebe faaliyetleri, güvenlik faaliyetleri ve yönetim faali-
yetleridir. Fayol, yönetim faaliyetlerini ise birbirlerini izleyen süreçlerden 
oluşan planlama, organizasyon, emir komuta, koordinasyon ve denetim 
gibi safhalara ayirmiştir (Koçel, 2014:225). 

Fayol belirtmiş olduğu faaliyetlerin yerine getirilmesinde 14 temel il-
keden bahsetmektedir. Bunlar (Fayol,1939:27):

• İş bölümü (iş taksimi),

• Yetki (amirlik),

• Disiplin (inzibat),

• Emir komuta birliği (kumanda birliği),

• Amaç birliği (yürütme birliği),

• Genel çikarlarin bireysel çikarlardan üstün olmasi (umumi men-
faatlerin hususi menfaatlere tercihi),

• Ücretleme-bedel ödeme (iş bedelinin ödenmesi),

• Merkeziyet-merkezcilik (merkeziyet),

• Hiyerarşik yapi (mertebe silsilesi, hiyerarşi),

• Düzen (intizam),

• Hakkaniyet,



165Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler .

• İş güvenliğinde denge (memurlarda istikrar),

• İnisiyatif (teşebbüs fikri),

• Moral güç (memurlar birliği).

Yönetim süreci yaklaşiminin yöneticilere mesaji şudur: ‘‘Eğer bu il-
keleri uygularsaniz başarili olursunuz (Harrison, 1978:124).’’ Fayol, bu il-
kelerin uygulanmasinda yöneticiler için en önemli konunun ölçü olduğunu 
vurgulayarak yönetim alaninda hiçbir şeyin sert ve kati olmadiğini söyle-
miştir (Tosi ve Carroll, 1976:44).

1.4.1.3. Bürokrasi Yaklaşımı

Alman sosyolog ve bilim insani olan Max Weber, yönetim süreçlerin-
deki yetki ve otorite konularinda çalişmalar yapmiştir. Yönetim sürecinde 
yönetsel yetki, meşru yetki ve karizmatik yetki konularina genişçe değin-
diği yayinlar yapmiş ve bunlari yönetim bilimi içinde değerlendirmiştir. 
Çalişmalari sonucunda Weber, yönetimde meşru olan düzeni sağlamak için 
akilci kurallari ve normlari olan ideal yetki toplumsal düzen için belirlediği 
yönetim biçimi olan bürokrasi modelini ortaya atmiştir (Tengilimoğlu v.d., 
2014:104).

Bürokrasi, temel olarak bakildiğinda olumsuz ve kötü bir anlam da 
içermektedir. Bu anlami ile işlerin ağir aksak yürümesi, aşiri kuralcilik, ge-
reksiz evrak işleri, sorumluluk almayan çalişanlar, yönetimde aşiri gizlilik, 
yetki devri yapmayan yöneticiler ve otoriteye aşiri bağlilik gibi olumsuz 
tavir ve davranişlar içermektedir (Eryilmaz, 1995:205). Bürokrasi sözlük 
anlami ile ‘‘Devletin iş ve işlemlerin yapilmasi sirasinda prosedürlere ve 
yazişmalara haddinden fazla ehemmiyet vermesi, kisaca kirtasiyecilik 
olarak bilinmektedir. Toplum nezdinde ise bürokrasi memurlarin egemen 
olduğu, devletle olan iş ve işlemlerde çok fazla izin alinmasi gerektiği, 
uyulmasi gereken çok fazla kural ve kaidelerin olmasi, gereksiz imza ve 
onaylarin olmasi, işlerin yokuşa sürülerek gereksiz zaman kayiplarinin ya-
şanmasi olarak bilinmektedir (Ataman, 2001:92). 

Bürokrasi, sistemli kurallarla tanimlanan özelliği olan işlerin bütün-
leşmiş hiyerarşisini işaret eder. Biçimsel yetkinin işi yaparken kimseye 
değil, işi yapmakla yükümlü bulunan daireye verilmiş olduğu, şahsa ait 
olmayan, rutin hale gelmiş bir yapidir (Herbert ve Gulet, 1998:99). Bürok-
ratik örgüt yapisi bir örgüt modeli olarak geliştirilmiştir ve özellikleri şu 
şekilde siralanabilir (Koçel, 2014:241-242).

• Fonksiyonel uzmanlaşmaya dayanan iş bölümü, 

• Hiyerarşik yapinin açik bir şekilde belirlenmesi,

• İşlerin yapilmasiyla ilgili ilke ve yöntemlerin belirlenmesi,
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• Örgüt içerisindeki tüm ilişkilerde gayri şahsilik gözetilmeli, ha-
berleşme yazili bir şekilde yapilmalidir,

• Personel seçimlerinde ve terfilerde teknik yetenek göz önünde 
bulundurulmalidir,

• Yasal yetki uygulanmasi sağlanmalidir.

1.4.2. Neo-Klasik (Davranışsal) Yönetim Yaklaşımı

1930’ lu yillara gelene kadar işletmeler açisindan organizasyon yapisi 
ve işleyişi açisindan rehber olarak tek teori Klasik Yönetim yaklaşimi ol-
muştur. Klasik Yönetim yaklaşimi gibi Neo-Klasik Yönetim Yaklaşimi da 
yillar geçtikçe gelişmiş ve Bilimsel yönetim yaklaşimina yapilan olumsuz 
yorumlar ve tepkiler neticesinde, Klasik Yönetim yaklaşiminin eksiklik-
lerinin ortaya konmasi iki önemli noktayi gündeme getirmiştir. İlk olarak 
Klasik Yönetim yaklaşiminin etkin bir yönetim sistemi olmadiğini, ikinci 
olarak da her zaman bu yaklaşim istenildiği gibi çalişmadiğini ortaya çi-
kardi. Çünkü Klasik Yaklaşimin en büyük eksiği insan faktörünün ve be-
şeri sermayenin ikinci planda tutuluyor olmasiydi. İnsan temelli sorunlara 
makine sorunu gibi bakiliyor, insanin duygusal yönü ve kişiliği dikkate 
alinmiyordu. Neo-Klasik Yönetim Yaklaşimi, Klasik Yönetim yaklaşimi-
nin ilkelerini reddetmek yerine onlari geliştirme yöntemine gitmiş, Klasik 
yaklaşimin eksik biraktiği insan ve beşeri sermaye unsuru üzerinde yo-
ğunlaşmiş ve Klasik yaklaşimin eksiklerini tamamlamak için çalişmiştir. 
Neo-Klasik Yönetim Yaklaşimin organizasyon konusunda yapmiş olduğu 
en büyük katki, organizasyon yapisi içinde insanin nasil davrandiği ve ne-
den o şekilde davrandiği ve yapi ile davraniş arasindaki ilişkileri açikla-
mak olmuştur. Bu sebeple Neo-Klasik Yönetim Yaklaşimi insan ilişkileri 
yaklaşimi olarak adlandirilmaktadir (Özalp v.d., 1996:33).

Klasik yaklaşimin ilkelerinin daha da geliştirilmesi gerektiğine ina-
nan bilim insanlari ortaya atmiş olduklari teorilerine zemin oluşturmasi 
için bir takim deneyler yapmişlardir. Yönetim bilimi tarihine Hawthorne 
ve Harwood deneyleri olarak geçen bu çalişmalar; Mayo yönetiminde F. J. 
Roetlisberger ve W. J. Dickson gibi psikologlar tarafindan 1927-1932 yil-
lari arasinda ABD’de Western Elektrik şirketinin Hawthorne tesislerinde, 
binin üzerindeki iş görenlerle uzun yillar sürmüştür. İş ortaminin düzenlen-
mesinin verimlilik üzerindeki etkisini görmek için çalişmalar kapsaminda 
işiklandirma deneyi, röle-montaj odasi deneyi ve tel bağlama gözlem odasi 
deneyi şeklinde üç temel deney yapilmiştir. Beklenenin aksine deney so-
nuçlari şaşirtici şekilde farkli çikmiştir. Deney sonuçlarina göre; klasikçi-
lerin aksine örgütte her şeyin yazili olarak bulunamayacaği biçimsel ol-
mayan ilişkilerin de oldukça önemli olduğu belirlenmiştir. Örgütlerde en 
temel ve önemli unsurun insan olduğu, örgütlerde ilişkiler ağinin olduğu, 
bu ilişki ağlarinin da verimlilik üzerinde etkisinin olduğu ayni zamanda 
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yönetici davranişlarinin da çok önemli olduğu tespit edilmiştir. Çalişma 
ortamindaki isi, işik, nem ve renk gibi unsurlar yerine fiziksel olamayan 
durumlarin yani çalişanlarin moral ve motivasyonunun, ruhsal ve psikolo-
jik durumlarinin daha önemli olduğu ve ekonomik olmayan ödüllerin de 
personeli motive ve mutlu ettiği ortaya konulmuştur (Fişek, 1979:40).

Biçimsel olmayan organizasyonun sistematik bir şekilde ele alinmasi 
halini kavrar, resmi bir yapi ve sistem içindeki fertler üzerindeki etkisini 
de gösterir. “İşyeri sosyal bir sistemdir” sonucuna dayandirilan Hawthor-
ne araştirmalari bulgulari neo-klasik teorinin temelini oluşturmaktadir. Bu 
nedenle Klasik teorideki eksiklikleri gidermek amaciyla geliştirilen neo- 
klasik teori aslinda beşeri ilişkiler hareketi olarak değerlendirilmektedir 
(Ertürk, 2000: 83-84).

İnsan ilişkileri yaklaşiminin temel kavramlari ise şu şekilde siralana-
bilir (Koparal, 2012:74): 

• Bireysel farkliliklar,

• Bir bütün olarak insan,

• Davranişlar,

• İnsan ve örgütün karşilikli bağimliliklari,

• Örgüt sosyal bir sistemdir.

1.4.3. Modern (Durumsal) Yönetim Yaklaşımı

İkinci Dünya Savaşi’ ndan sonra hizla gelişen teknoloji yönetim bi-
limini de etkisi altina almiştir. Teknolojik gelişmeler, örgütlerin büyüme-
lerine ve gelişmelerine zemin hazirlamiş, böylece büyüyen ve gelişen ör-
gütlerin yönetimi zorlaşmiştir (Akmut v.d., 2003:86). Bu zorluklarla başa 
çikabilmek için yönetim ve örgüt konusundaki modernleştirme yaklaşim-
lari, 1950-1960 yillari arasinda Modern Yönetim düşüncesinde neoklasik 
yaklaşima paralel olarak başlatilmiştir. Bu yaklaşimin temelini oluşturan 
akimlar “Sistem Yaklaşimi ve Durumsallik Yaklaşimi” dir. Klasik ve neok-
lasik yönetim kuramlarinin örgütü birer kapali sistem olarak ele almalarina 
karşilik, modern yönetim kurami, örgütü çevresiyle etkileşim içinde olan 
bir açik sistem olarak ele alinmaktadir (Kara ve Çavuş, 2014: 475) .

Sistem yaklaşimi olarak bilinen bu yeni düşünce tarzi, yönetim olayi-
nin ve birimlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini ele almak (Koçel, 2018) ve 
bu ilişkilerin niteliğini incelemek, belirli bir birimdeki gelişmelerin diğer 
birimler üzerindeki etkilerini araştirmak; kisaca, yönetim olaylarini başka 
olaylarla ve diş çevre şartlari ile ilişkili olarak incelemektir (Tengilimoğlu 
v.d., 2014:106). Başka bir deyişle sistem yaklaşimi, organizasyonu çeşitli 
parçalar, süreçler ve amaçlardan oluşan bir bütün olarak ele alir. Örneğin; 
organizasyon sistemini oluşturan parçalar olarak insan unsuru, makineler, 
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maddi kaynaklar, görevler, formal yetki ilişkileri, küçük informal grup-
lar sayilabilir. Bütün bu parçalar organizasyonun amacini gerçekleştirmek 
üzere haberleşme ve karar verme süreçleriyle birbirlerine bağlanmiştir. 
Dolayisiyla organizasyon ana sistem bu parçalar ise alt sistemlerdir (Ko-
çel, 2018).

Yönetim ve organizasyon konulari ile ilgili bir diğer yaklaşim ise 
Durumsallik Yaklaşimidir. Durumsallik yaklaşimi tüm durum ve koşullar 
için tek bir yönetim biçiminin olamayacaği düşüncesini temel alir. Örgüt-
ler için yönetim şeklini belirleyebilecek durumlari içsel ve dişsal etkenler 
olarak siralamaktadir. Durumsallik yaklaşimini ortaya atan bilim insanlari 
işletmenin verdiği hizmetlerden yararlananlar, işletmenin içinde bulundu-
ğu pazar şartlari, rakiplerle olan rekabet durumu ve devlet müdahalesini 
dişsal etkenler olarak ele alirlar. İşletmede yapilacak olan işler, iş gören-
lerin nitelikleri, işletmede iş yaparken kullanilan teknolojiler ve işletme 
amaçlari ise içsel etkenler olarak belirlenmiştir. Durumsallik yaklaşimina 
göre yönetimde başarili olabilmek için değişen durum ve şartlar karşisinda 
yeni durum ve şartlarla baş edebilecek teknik ve davranişlar geliştirmek 
gerekmektedir. Bu yüzden de her durum ve şartta geçerli olan tek bir en iyi 
organizasyon yapisi yoktur (Kara ve Çavuş, 2014: 476) .

1.4.4. Post-Modern (Modern Ötesi) Yönetim Yaklaşımı

İkinci Dünya Savaşi sonrasi talepte yaşanan yoğun artiş, işletmeler-
de süratli bir büyümeyi ve beraberinde işletmelerde finansman sorunlarini 
meydana getirmiştir. Ayrica kapasite kullaniminin önemli bir sorun olarak 
ortaya çikmasi, büyüyen organizasyonlarda örgüt yapilari konusunda tar-
tişmalari başlatmiştir. İşletmeler bu sorunlar ile mücadele ederken, 1970’ 
lerin sonlarindan itibaren üretim teknolojileri ve süreçlerinin gelişmesi, 
pazarlardaki sinirlari ortadan kaldirmiştir. Rekabetin önem kazandiği bu 
ortamda ise, değişim, iş dünyasinin değişmeyen kurali olmuştur (Üreten, 
1998:464-465).  Post-modern anlayişla birlikte karmaşik organizasyon ya-
pilarini yerini daha sade ve yalin, bireyci organizasyon yapilarina birak-
miştir. Amaç daha esnek daha hizli karar alabilen ve çevresine hizli bir 
şekilde uyum sağlayarak rakiplerine karşi avantaj elde edebilecek örgüt 
yapilari elde etmektir. Hizli değişim sürecindeki bu örgütler daha esnek bir 
yapi, açik yatay ve öğrenen organizasyonlar olarak gelişmektedir. Örgüt-
leri değişime uğratan temel unsurlarin başinda, makro düzeyde toplumsal 
yapida yaşanan değişimler gelmektedir (Tengilimoğlu v.d., 2014:109-110).

Modern dönemlerden, post-modern dönemlere geçişte, örgütleri şekil-
lendiren belli başli gelişmeleri şu şekilde siralayabiliriz (Genç, 2012:137).

• Nüfus artişi ve kentleşme nedeniyle modern örgütler de büyümüş 
ve karmaşikliklari artmiştir.
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• Rekabet ortaminin artmasi işletmelerin uluslararasi pazarlara 
açilmasini sağlamiştir.

• İşletmecilik küreselleşmiştir.

• Teknolojide yaşanan büyük değişim firmalar için firsat oluştur-
maktadir.

• İşgücü yapisinda yaşanan değişim, klasik emek işçisinden bilgi 
işçisine doğru bir geçişi sağlamiştir.

• Ekonomik gelişmelere imkân sağlayacak olan stratejik kaynakla-
rin yetersiz olmasi alternatif enerji kaynaklarina yönelmeyi sağlamiştir.

Yönetimde modern yaklaşimlardan sonra, çağdaş (post-modern) yak-
laşimlar gelmiştir. Bu post-modern yaklaşimlar aşağidaki gibidir (Genç, 
2012:135):

• Toplam Kalite Yönetimi

• Değişim Mühendisliği

• Reorganizasyon

• Küçülme

• Benchmarking

• Öğrenen Organizasyonlar

2. YÖNETİMİN FONKSİYONLARI

İşletmede bir yanda kaynaklar (girdiler), diğer yanda yönetim süre-
cinin sonucu olan mal ve hizmetler (çiktilar) vardir. Kaynaklarin mal ve 
hizmetler haline dönüştürülmesi bir sürecin sonucudur. Bu süreçte önce 
girdiler ve faaliyetler planlanacak, sonra buna uygun bir yapi kurulacak, 
daha sonra bu yapi faaliyete geçirilecek ve bunlar yapilirken yapilan işlerin 
doğru olup olmadiği denetlenecek (Mirze, 2010:119). Yönetim, yöneticiler 
tarafindan yerine getirilen, örgütlerin yaşama ve gelişmeleri ile yakindan 
ilgili faaliyetlerdir. Bu faaliyetleri de, planlama, örgütleme, yürütme, ko-
ordinasyon ve kontrol olarak siralamak mümkündür. Ayni zamanda bu fa-
aliyetler bir organ olarak yöneticilerin fonksiyonlarini, yönetim sürecinin 
de safhalarini oluşturmaktadir (Dinçer ve Fidan, 2000:152). İşte yönetim 
süreci, genellikle yöneticilerin üstlendikleri işi yaparken yerine getirdikle-
ri, yukarida bahsedilen işlevleri içerir. Bunlar Şekil 3’ te olduğu gibi; plan-
lama, organize etme, yürütme ve denetlemedir. Bazi uzmanlar bu temel 
işlevlere koordinasyon, kadrolaşma, iletişim veya karar verme gibi ilave 
işlevler eklerler (Mirze,2010:119).
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2.1. PLANLAMA

Karar veya kararlarin toplamina plan denilmektedir. Bu karar veya 
kararlarin ise gelecek bir zaman dilimi içerisinde ulaşilmak istenilen ya 
da gerçekleştirilmek istenilen yeri belirtmektedir. Bundan dolayi genel bir 
tanimlama yapacak olursak, ‘‘plan, bugünden gelecekte nereye ve nasil 
ulaşilmak istendiğinin, nelerin gerçekleştirilmek istendiğinin kararlaştiril-
masidir’’ şeklinde ifade edilebilir (Koçel, 2018:173). 

Yönetim fonksiyonlarinin birincisi ve en önemlisi planlamadir. Planlar 
ve onlari destekleyici alt planlar ortak amaca ulaşmak ve etkili ve verimli 
olmak için yapilir. İşletmedeki tüm grupsal faaliyetler amaçlarin neler ol-
duğu ve bu amaçlara nasil ulaşilacaği ile başlar ki bu da planlama sürecinin 
başlangicidir. Buradan hareketle planlama gelecekte nerede olmak istedi-
ğimiz, nereye ulaşacağimizin bugünden belirlenmesi olarak tanimlanabilir 
(Mucuk, 1998:145). Planlama hangi işlerin, nelerin, nasil, nerede ve kim 
tarafindan yapilacağinin önceden belirlenmesi sürecidir. Ayni zamanda 
planlama amaçlar ve hedeflerin belirlenmesi, bu amaç ve hedeflere ulaşa-
bilmek için başarili olabilecek en uygun yol ve yöntemlerin seçilmesidir 
(Akmut v.d., 2003:65). Başka bir deyişle planlama, örgütün amaçlarinin 
tanimlanmasi, tanimlanan bu amaçlara ulaşabilmek için genel stratejilerin 
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belirlenmesi, örgütte bulunan iş görenlerin bu stratejileri gerçekleştirmele-
ri için koordine edilmesi ve bir arada çalişabilmeleri için planlar oluşturma 
süreci olarak tanimlanabilir (Robbins ve Coulter, 2002:176-190).

Planlama süreci aşağidaki dört aşamadan oluşmaktadir (Tengilimoğlu 
v.d., 2014:118): 

• Misyon ve vizyonun belirlenmesi,

• Amaç ve hedeflerin belirlenmesi,

• Amaçlara ulaştiracak alternatif yollarin belirlenmesi,

• Alternatifler arasindan seçim yapilmasi.

2.1.1. Plan Çeşitleri

Planlar farkli açilardan ele alinarak siniflandirmalari yapilmaktadir. 
Planlar ile ilgili yapilan belli başli siniflandirmalar aşağida şekil 4’de ve-
rilmiştir.

2.1.1.1. Kullanım Biçimlerine Göre Planlar

a. Tek Kullanimlik Planlar: Bu planlar tek seferlik planlardir. Tekrar 
kullanilmalari mümkün değildir. Anlik bir işlerin çözümünde kullanilan 
ve kullanildiğinda ömrü sona eren planlardir. Tek kullanimlik planlar için-
de programlar, bütçeler, projeler sayilabilir (Tosun, 1990:210).

b. Sürekli Planlar: Örgütlerde devamli ve tekrarlanan faaliyetlere 
işik tutmasi için ve rehberlik etmesi için hazirlanan planlardir. Sürekli 
planlari politika, prosedür ve kurallar oluşturur (Mirze, 2010:124).
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2.1.1.2. Sürelerine Göre Planlar

a. Kisa Vadeli Planlar: Genellikle bir dönemlik olan ve işletme 
amaçlari ya da faaliyetleri ile ilgili olup, bir yila kadar olan planlari kap-
samaktadir.

b. Orta Vadeli Planlar: 1 ila 5 yil arasini kapsayan, gelir ve gider gibi 
konulari içeren planlardir.

c. Uzun Vadeli Planlar: 5 yil ve daha uzun süreleri kapsayan ve ge-
nellikle işletme çevresini ilgilendiren konularla ilgili olan planlandir. İş-
letme amaçlarini gerçekleştirmek için geliştirilen politika ve stratejileri 
içeren planlardir (Tengilimoğlu v.d., 2014:123).

2.1.1.3. Niteliklerine Göre Planlar

a. Stratejik Planlar: Üst yönetim tarafindan hazirlanan ve işletmenin 
devamliliğini sağlamaya yönelik olan ve işletme çevresindeki firsatlari 
ve tehditleri belirleyip değerlendirerek işletmeyi uzun dönemde başariya 
ulaştirmayi amaçlayan planlardir. 

b. Taktik Planlar: Stratejik planlarin uygulanmasina yardimci olmak 
için orta düzey yönetim tarafindan hazirlanan, işletmenin belirli birim 
veya bölümlerinde yapilacak olan faaliyetleri işletme strateji ile uyumlu 
hale getirmeye yönelik planladir. 

c. Operasyonel Planlar: Üst ve orta yönetim tarafindan hazirlanan 
stratejik ve taktik planlarla uyumlu bir şekilde alt düzey yöneticiler ta-
rafindan günlük işlerin yapilmasi için hazirlanan faaliyetler ve izlenecek 
yollari belirleyen planlardir (Mirze, 2010:126).

2.2. ÖRGÜTLEME

İlk olarak yöneticiler tarafindan amaçlar belirlenip bu amaçlari ger-
çekleştirmek için gerekli olan planlar yapildiktan sonra bu planlari ger-
çekleştirebilmek için beşeri ve diğer kaynaklarin örgütlenmesi aşamasina 
geçilmektedir (Goold ve Campbell, 2002:117). Örgütlemeyi işletme bün-
yesindeki işlerin amaçlara uygun bir şekilde gruplandirilmasi, ilgili bölüm-
lerin kurulmasi, emir-komuta zincirinin kurulmasi ve sorumluluklarin da-
ğitilarak uygun bir işletme yapisinin oluşturulmasi olarak tanimlayabiliriz 
(Mirze, 2010:129).

Örgütleme, işletmeyi amaçlarina ulaştiracak olan sorumluluklarin üst-
lenilmesi ve belirli faaliyetleri gerçekleştiren birim ve bölümlerin grup-
landirilmasi, haberleşme ve otoritenin saptanmasi, koordine edilmesi ve 
geliştirilmesi olarak da tanimlamak mümkündür (Liebler v.d., 1984:71). 
İster küçük ister büyük olsun örgütler şu ortak özellikleri gösterirler (Can 
v.d., 2002:111):
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• İnsanlardan oluşurlar,

• İşletme amaçlarini gerçekleştirmek için kurulmuşlardir,

• Üyelerinin davranişlarini belirlemek ve sinirlandirmak için yapi-
laşmaya giderler.

2.2.1. Örgütleme İlkeleri

2.2.1.1. İş Bölümü ve Uzmanlaşma İlkesi

İşletme içerisinde çok fazla ve çeşitte işler bulunabilir. Bu işler kimi 
zaman bölünerek daha küçük parçalara ayrilabileceği gibi kimi zaman da 
birleştirilebilir. İşleri küçük parçalara bölmek işlerin yapilmalarini kolay-
laştirmaktadir. İş bölümü yaparak işler daha küçük uzmanlaşmiş parçalara 
ayrilmaktadir ve bu durumda da daha etkin ve verimli bir şekilde yapilma-
lari sağlanmaktadir (Mirze, 2010:131).

2.2.1.2. Amaç Birliği İlkesi

İşletmeler büyüdükçe, birim ve bölümler de büyümekte ve yapilan 
görev ve işler de işletmenin temel amacinin dişina çikmaktadir. Bundan 
dolayi işletmedeki tüm birimlerin işletmenin genel amacinin farkinda ola-
rak amaç birliği içerisinde faaliyetlerini gerçekleştirmeleri sağlanmalidir 
(Yozgat, 1984:246).

2.2.1.3. Kumanda Birliği İlkesi

İşletme içerisindeki her bir çalişanin sadece tek bir üstten emir almasi 
durumudur. Birden fazla üstten emir almak işlerin karişmasina, çalişanin 
hangi üstün emrine uyacaği konusunda ikilem yaşamasina neden olmak-
tadir. Bu yüzden örgütlerde her kişinin tek bir üstünün olmasi istenen bir 
durumdur (Ertürk, 2000:85).

2.2.1.4. Yetki Devri İlkesi

Üst yöneticilerin ellerinde bulunan yetkilerin bir kismini astlara dev-
retmesi ilkesidir. Bu şekilde astlar ellerinde bulunan yetkilerle sorumluluk 
alarak işlerin ve faaliyetlerin yapilmasini sağlayabilirler.

2.2.1.5. Yetki ve Sorumluluk İlkesi

Yetki, yöneticilerin ellerinde olan kaynaklarin kullanimi, görev ve sorum-
luluklarin yerine getirilmesi aşamasinda karar vermeye ilişkin resmi ve meşru 
haklaridir. Yetkiyi elinde bulunduran yönetici o işin yapilmasindan da sorumlu 
olur. Yani yetki ve sorumluluk birbiri ile bağlantilidir (Mirze, 2010:130).

2.2.1.6. Denge İlkesi

Yetkiler örgütün birim ve bölümleri arasinda, bölüm ve birimlerin gö-
revleri ile dengeli bir biçimde dağitilmalidir. Aksi halde yetkinin az veril-
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diği birimler gelişim gösteremez iken yetkinin fazla verildiği birimler ise 
diğer birimler üzerinde hâkimiyet kurmaya başlarlar (Yozgat, 1984:248).

2.2.1.7. Esneklik İlkesi

Organizasyonlar iç ve diş çevreleri ile sürekli etkileşim halinde olmak 
zorundadir. Diş çevrelerinde meydana gelen en ufak değişiklikler bile ör-
gütü etkileyebileceği için, örgütler diş çevrelerinde yaşanan değişimlere 
karşi esnek bir yapiya sahip olmalari gerekir.

2.2.1.8. Denetim Alanı İlkesi

Yöneticilerin kontrolünde olan denetim alani ifade etmektedir. Bir yö-
neticiye bağlanacak ast sayisini da ifade eder. Bir yöneticiye ne kadar sayi-
da ast bağlanacaği yöneticinin bilgi, beceri, yetenek ve kapasitesine bağli 
olarak değişmektedir. Yöneticiye bunlara bağli olarak yönetebileceğinden 
fazla ast bağlanmamalidir.

2.2.2. Örgütte Bölümlere Ayırma

İşletmelerde işlerin iş bölümü ve uzmanlaşmaya göre daha küçük 
birimlere ayrildiğindan bahsetmiştik. Bölünen işlerin benzer olanlarinin 
bir araya getirilerek bölümler ve gruplarin oluşturulmasina bölümlendir-
me denilmektedir (Mirze, 2010:134). Örgütlerin farkli amaç ve hedefleri 
vardir ve bunlara ulaşmak için ileri daha kolay yönetebilmek için işleri 
bölümlendirmektedirler. Bir işletmede fakli kriterlere göre bölümlendirme 
yapilabilir. Aşağida belli başli bölümlendirme biçimleri anlatilmiştir.

2.2.2.1. Fonksiyonlara Göre Bölümlendirme

En fazla kullanilan bölümlendirme çeşitlerinden biridir. İşletmede mal 
ve hizmetler üretilirken kullanilan fonksiyonlar temeline dayanan bu bö-
lümlendirme türünde işletmenin fonksiyonlari olan yönetim, üretim, pa-
zarlama, muhasebe finans ve insan kaynaklari gibi temel bölümler kullani-
lir (Tengilimoğlu v.d., 2014:136).
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2.2.2.2. Üretilen Mal veya Hizmete Göre Bölümlendirme

İşletmenin ürettiği mal veya hizmete göre bütün iş ve görevlerini bir 
arada toplamasidir. Bütün işletmeyi kapsayabileceği gibi sadece bir birim 
veya bölüm için de yapilabilir (Dinçer, 2003:121).

2.2.2.3. Bölge Temeline Göre Bölümlendirme

İşletmelerde faaliyetler Pazar şartlari açisindan, tedarik şartlari açi-
sindan ve üretim nedeniyle farkli bölgelerde gerçekleştirilebilir. Bu gibi 
durumlarda işletmenin faaliyet gösterdiği bölgelere bölümlendirme yapi-
labilir (Yozgat, 1984:253).

2.2.2.4. Müşteri Temeline Göre Bölümlendirme

Faaliyetlerin müşteri özellikleri göz önüne alinarak ürün ya da hizmeti 
satin alan müşterilere göre bölümlendirilmesidir.
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2.2.2.5. Zaman Temeline Göre Bölümlendirme

Müşteriler tarafindan ürünlere olan talebin artmasi nedeniyle işleri ye-
tiştirebilmek için işletmenin sürekli ve bir insanin normal çalişma süresini 
aşacak şekilde faaliyetlerin devam ettirmesi şekline göre bölümlendirme-
dir (Eren, 2016:252).

2.2.2.6. Sayı Temeline Göre Bölümlendirme

Belirli bir sayida işçinin bir yöneticinin emrine verilmesine göre ya-
pilan bölümlemedir. İşletmelerde iş gücünün önem kazandiği durumlarda 
yapilmaktadir. Daha az beceri gerektiren işlerin yerine getirilmesinde kul-
lanilir (Akat v.d., 2002:240).

2.3. YÖNELTME

Örgütlerde planlama yapildiktan sonra bu planlari gerçekleştirecek 
olan örgüt yapisi oluşturulur. Oluşturulan örgüt yapisi içerisinde insanlarin 
işletme kaynaklarini etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmeleri için yön-
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lendirilmeye ihtiyaçlari vardir. Bu aşamada yöneltme fonksiyonu devreye 
girmektedir. 

Yöneltme, işletmede bulunan tüm kaynaklarin (maddi ve beşeri kay-
naklar), işletmenin amaçlari doğrultusunda harekete geçirilmesidir. İşlet-
mede yöneticinin sadece personel ve araç gereci sağlayarak amaçlari ger-
çekleştirmesi mümkün değildir. Bu yüzden işletmedeki tüm kaynaklarin 
işletme amaçlari doğrultusunda harekete geçirildiğinden emin olunmasi 
gerekmektedir. Bu bağlamda yöneltme fonksiyonu yöneticiler tarafindan 
astlara yazili veya sözlü olarak emirler vererek ne yapmalari gerektiğini 
bildirmesi ile başlar. Örgütleme sonrasi farkli görev ve sorumluluklari olan 
bireylerin ortak amaç doğrultusunda birleştirilerek, verimlilik ve kaliteyi 
artirmak için bu bireylerin nasil motive edileceği ve ne tür bir liderliğe 
ihtiyaç duyulacaği konusu da önem kazanmaktadir (Tengilimoğlu v.d., 
2014:140).

Yöneltme fonksiyonu; işletme içi iletişim, iş görenlerin güdülenmesi, 
liderlik gibi temel bir takim süreçlerle birlikte insan unsuru ile ilgili tüm 
faaliyetleri kapsamaktadir. Diğer fonksiyonlar gibi yöneltme de bir süreç 
şeklinde ilerlemektedir. Bu süreç (Mucuk, 1998:178):

• Yönetici tarafindan astlarin yeteneklerine göre yapabilecekleri 
emir ve talimatlarin açik ve tam bir şekilde verilmesi,

• Astlarin görevlerini sürdürebilmeleri için gerekli eğitimleri sü-
rekli olarak almalari,

• Yöneticilerin iş görenlerin motivasyonlarini artiracak faaliyetleri 
gerçekleştirmeleri,

• İşletme içerisinde iş görenlerin beklenen davranişlari gösterebil-
meleri için gerekli disiplin şartlarinin sağlanarak ödül ve ceza işlemlerinin 
adaletli bir şekilde uygulanmasidir.

2.3.1. Motivasyon

Motivasyon, insanlari belirlenmiş olan amaçlari gerçekleştirebilmek 
için sürekli olarak harekete geçirebilmek için gösterilen gayretlerin topla-
midir şeklinde tanimlanabilir (Tengilimoğlu v.d., 2014:141). 

Örgütsel motivasyon ise iş görenlerin örgütün amaçlari doğrultusun-
da iş yapmalarini kolaylaştirmak için onlari harekete geçirecek her türlü 
eylem ve faaliyet olarak nitelendirilebilir. Burada önemli olan unsur iş gö-
renlerin istek ve ihtiyaçlarinin giderilmesidir. Motivasyon temelde ihtiyaç 
ve isteklerin karşilanmasi ile gerçekleştirilebilir. Yönetici iş görenlerin 
davranişlarini takip ederek onlarin ihtiyaçlarini gidermek için gayret gös-
termelidir. 
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Bu noktada ihtiyaçlarla ilgili olarak literatürde Abraham Maslow’ un 
ihtiyaçlar hiyerarşisi karşimiza çikmaktadir. Maslow insan ihtiyaçlarinin 
hiyerarşik bir şekilde beş aşamali olarak siralandiğini, alt hiyerarşideki 
bir ihtiyaç giderilmeden diğer bir ihtiyaca geçilemeyeceğini belirtmiştir. 
Maslow’ un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki basamaklar; fizyolojik ihtiyaçlar, 
güvenlik ihtiyaci, sosyal ihtiyaçlar, sayginlik ihtiyaci ve kendini gerçek-
leştirme şeklinde siralanmiştir. Bu bağlamda ihtiyaçlari giderilmeyen iş 
görenler de motive olamayacaklari için örgütün amaçlarini gerçekleştirme 
konusunda geri duracaklardir.

2.3.2. Liderlik

Ortak bir amaci gerçekleştirmek için bir araya gelen insan toplulukla-
rini harekete geçirebilmek için üstün bir beceri ve ikna yeteneğine ihtiyaç 
vardir. Lider ortak bir amaci gerçekleştirmek için insan topluluklarini bir 
araya getirerek harekete geçiren kişidir. Liderlik ise belli bir takim şartlar 
altinda, önceden belirlenmiş olan örgütsel amaçlari gerçekleştirmek üzere, 
bir kimsenin topluluğun veya grubun faaliyetlerini etkilemesi ve yönlen-
dirmesi süreci olarak belirtilebilir (Tengilimoğlu v.d., 2014:143).

Lider ve yönetici kavramlari zaman zaman kariştirilmaktadir. Lider 
başkalarini etkileyebilen, nereye, nasil, hangi yoldan gidileceğini gösteren, 
hedefler koyan, doğru işleri yapan, kalabaliklari peşinden sürükleyen, yani 
yol gösteren kişidir. Yönetici ise örgüt içerisinde işveren tarafindan yetki 
ve sorumluluk verilerek belirli bir maaş ya da ücret karşiliğinda işleri sevk 
ve idare eden kişidir. 

Lider, işletme için gerçekleştirilmesi istenen büyük planlarin yapimci-
si ve başlatani iken yönetici liderin yapmiş olduğu planlarin gerçekleştiril-
mesini sağlayan kişidir (Bursalioğlu, 2012:204).

 Örgütte çalişanlar açisindan motivasyon kaynaklarindan biri olan 
liderin farkli türleri vardir. Bu türler aşağida siralanmiştir:

• Otokratik Lider: Karar alma yetkisinin lidere ait olduğu liderlik 
türüdür. Daha etkin ve hizli karar alinmasini sağlamasinin yani sira, bencil 
davranma ve iş görenlere söz hakki vermemesi gibi olumsuz yönleri de 
vardir (Bakan ve Büyükmeşe, 2010:75).

• Katilimci ve Demokratik Lider: Yapilacak olan işlerde yetki devri 
yapilarak iş görenlerin kendi başlarina karar almalarina izin vererek on-
larin kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayan liderlik türüdür. İnsan 
ilişkileri oldukça gelişmiştir (İbicioğlu v.d., 2009:6).

• Karizmatik Lider: Liderin iş görenlerini tarzi, duruşu, davraniş-
larini, giyim kuşami, hitabeti ile etkilediği liderlik türüdür. Lider kendini 
takip edenleri tüm sorun sikintilarin üstesinden kendileri gelmesi yönünde 
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motive eder. Ayni şekilde liderin kendine olan yüksek inanç ve güveni iş 
görenleri etkileyen güçlü bir motivasyon kaynağidir (Erdal, 2007:35).

• Dönüşümcü Lider: Bu liderlik türü ortamin çalkantili ve belirsiz 
olmasi durumunda gerekli değişim ve dönüşümleri iş görenleri ile birlikte 
yaparak onlari yönlendirir. Dönüşümcü lider, bireysel ihtiyaçlardan çok 
ortak amacin gerçekleştirilmesine odaklanir ve gerçek ödüllendirme sis-
temi ile yüksek motivasyon sağlamayi hedefler (Yildiz, 2013: 17).

2.4. KONTROL

Yönetimin son fonksiyonu olan kontrol aşamasinda, en başta yapi-
lan planlar ile gerçekleştirilen faaliyetlerin karşilaştirilmasi yapilmaktadir. 
Planlardan herhangi bir sapma yaşanmişsa bu sapmanin nedenleri araşti-
rilarak plana sadik kalinacak şekilde faaliyetlerin yeniden gözden geçiril-
mesi sağlanmaktadir. 

Kontrolün temelinde, faaliyetlerden elde edilen sonuçlar ile planla-
ma aşamasinda belirlenmiş olan amaçlarin karşilikli olarak denetlenmesi 
yatmaktadir. Bu sebeple planlama ve kontrol fonksiyonlari birbirleri ile 
bağlantilidir ayri bir faaliyet olarak düşünülemez. Kontrol süreci beli aşa-
malardan oluşmaktadir (Can v.d., 2004:242):

• Amaçlar, politikalar ve planlar odağinda standartlarin belirlenme-
si,

• Faaliyetlerin öncesi ve sonrasi şeklinde ölçülerek kiyaslanmasi,

• Faaliyetlerin çiktilarinin önceden belirlemiş olduğumuz standart-
larla karşilaştirilmasi,

• Planlardan olumsuz yönde olasi sapmalar varsa bunlarin gideril-
mesi için gerekli tedbirlerin alinmasi.

Kontrol fonksiyonunun başarili bir şekilde çalişabilmesi için öncelikle 
planlamanin doğru bir şekilde yapilmiş olmasi gerekmektedir. Planlardan 
ne kadarlik bir sapmanin olduğu tespit edilir ve gerekli düzeltici tedbir-
ler alinir. Eğer gerekiyorsa planlama da bir düzeltmeye gidilebilir. İşletme 
amaçlarina uygun bir kontrol sistemi işletmenin başarili olup olmadiğinin 
tespit edilmesini ve ona göre düzeltici önlemlerin alinmasi sağlar (Akmut 
v.d., 2003:81-82).

Bu bağlamda etkili bir kontrol sisteminin kurulmasi önem arz etmek-
tedir. Kontrol sistemi kontrol standartlarinin düşük veya aşiri yüksek tutul-
masi, kontrol zamanlamasinin iyi yapilamamasi gibi bazi nedenlerle ba-
şarili olmayabilir. Bu gibi durumlarin yaşanmamasi için etkili bir kontrol 
sistemi için gerekli bir takim şartlar vardir. Bu şartlar (Can v.d., 2004:246):

• Kontrol sisteminin herkes tarafindan anlaşilir olmasi gerekir.
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• Kontrol sistemi örgüt yapisi ile uyumlu olmalidir.

• Kontrol sonrasi plandan yaşanan sapmalarin derhal geri bildirim 
ile bildirilmesi gerekir.

• Kontrol sistemi duruma uygun ve yeterli olmalidir.

• Kontrol sistemi olasi değişiklikler için esnek olmalidir.

• Kontrol sistemi işletmenin genel amaci olan karlilik ile uyumlu 
olacak şekilde ekonomik olmalidir.

• Kontrol sistemi düzeltici eylemleri göstermelidir.
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GİRİŞ

Birleşmiş Milletler, 6. iklim raporuna göre; “insan etkisinin iklim sis-
temini isitarak küresel yüzey sicakliğini yükselttiği kesin olarak doğru-
lanmiş durumdadir”. İklimdeki son değişiklikler; yaygin, hizli ve yoğun 
biçimde, okyanuslar da dahil olmak üzere Dünya üzerindeki her bölgeyi 
etkilemektedir. Sicak hava dalgalari, yoğun yağişlar, kurakliklar ve tro-
pikal siklonlar gibi birçok hava ve iklim aşiriliği daha sik ve şiddetli hale 
gelmiş durumdadir (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2021). 
Dolayisiyla dönemimizde, insanlik medeniyeti için en büyük risklerin ba-
şinda küresel iklim değişikliği olduğunu söylemek yanliş olmayacaktir. 

İklim değişikliği; iklimdeki doğal değişkenliğin ötesine geçen, insan 
faaliyetleri nedeniyle oluşan iklim modellerindeki değişiklikler anlamina 
gelmektedir. Bu duruma ise atmosferimize salinan sera gazlari neden ol-
maktadir. Bu emisyonlarin itici güçleri arasinda fosil yakitlarin yakilmasi, 
endüstriyel süreçler, hayvancilik ve atik aritma yer almaktadir. Yaşadiği-
miz doğrudan etkiler arasinda; küresel sicakliktaki artiş, yükselen deniz 
seviyeleri ve daha aşiri hava koşullari sayilabilir. İklim değişikliğinin; eko-
sistemler, ekonomi, toplum ve insan sağliği üzerinde geniş ve kapsamli et-
kileri vardir (Eurostat, 2021a). Bu nedenle, sağliğimiza ve çevreye önemli 
ölçüde zarar veren ulaşim kaynakli hava kirletici emisyonlarinin gecik-
meden büyük ölçüde azaltilmasi ve dolayisiyla geleneksel içten yanma-
li motorlu araçlardan kaynaklanan emisyonlarin 2020’den sonra daha da 
azaltilmasi gerekmektedir (European Parliament and The Council of The 
European Union, 2019a). Belki de insanoğlunun varoluşu ile doğrudan il-
gili olan küresel iklim değişikliği konusunda, küresel ölçekli bazi önleyici 
düzenlemeler ve çalişmalar yapilmaktadir. Bunlarin en önemlilerinden ve 
en yenilerinden birisi de Avrupa Birliği [AB] tarafindan oluşturulan “AB 
Yeşil Anlaşmasi”dir. Anlaşma, ulaştirma ve ticari taşima sektörlerine iliş-
kin detayli ve net düzenlemeler getirmektedir. 

Dünya 2018 yili sera gazi salinimi yaklaşik 49 milyar ton CO2 eş de-
ğeri, AB (27) salinimi 3,3 milyar ton CO2 eş değeri ve Türkiye salinimi 474 
milyon ton CO2 eş değeri (Climate Watch, 2021) olarak gerçekleşmiştir. 
2016 verilerine göre taşimacilik sektörü; tüm sektörler içinde 4. sirada kir-
letici konumunda olup küresel sera gazi saliniminin %16,2 oranindan so-
rumludur (Şekil 1). Ayrica 2010 yili küresel sera gazi saliniminin; %65 ora-
nini fosil yakitlar ve endüstriyel süreçlerden oluşan karbondioksit (CO2), 
%11 oranini ormancilik ve kara kullanimi kaynakli karbondioksit (CO2), 
%16 orani metan (CH4), %6 oranini nitröz oksit-azot protoksit- (N2O), 
%2 oranini florlu gazlar (F-gazlari) oluşturmaktadir (U.S. Environmental 
Protection Agency, 2021). Bu verilere göre, önemli fosil yakit kullanim 
alani olan taşimacilik sektörünün küresel sera gazi saliniminda ciddi bir 
pay ve etkiye sahip olduğundan hareketle, sektörün önemli derece rol ve 
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sorumluluklari üstlenmesi gerektiği anlaşilmaktadir. Bu nedenle AB Yeşil 
Anlaşmasi, ulaştirma ve taşimacilik sektörü ile ilgili dikkat çekici yasal 
düzenlemeleri ortaya koymuştur. 

Şekil 1. 2016 yılı küresel sera gazı salınımının (49,4 milyar ton CO2 eş değeri) 
sektörlere göre dağılımı (Kaynak: Our World in Data, 2020). 

AB İKLİM EYLEMİ ve AB YEŞİL ANLAŞMASI

AB İklim Eylemi ve Avrupa Yeşil Anlaşmasi; Avrupa Komisyonu ta-
rafindan 2019 yili sonlarinda geliştirilen ve kismen dünya çapinda milyon-
larca insani harekete geçiren kitlesel iklim hareketlerinin teşvikiyle, AB 
iklim politikasi için ileriye doğru atilmiş büyük bir adimdir ve dünyaya 
küresel iklim eylemini ilerletmek için güçlü bir dayanak oluşturmaktadir 
(European Climate Foundation, 2021) ve bu mutabakat Birleşmiş Milletler 
2030 Gündemi ve BM Sürdürülebilir Kalkinma Hedeflerini uygulama stra-
tejisinin ayrilmaz bir parçasi (European Federation for Construction Che-
micals, 2020)  olarak ve Paris Anlaşmasinin amaçlarina katkida bulunmak 
üzere (Paris Anlaşmasi, küresel isinmayi 2°C’nin çok altinda sinirlayarak 
ve 1,5°C ile sinirlandirma çabalarini sürdürerek tehlikeli iklim değişikliği-
ni önlemek için küresel bir çerçeve ortaya koymaktadir) (United Nations, 
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2015). Bununla beraber AB’yi modern, kaynaklari verimli kullanan ve re-
kabetçi bir ekonomiye sahip, adil ve müreffeh bir topluma dönüştürmeyi 
amaçlayan yeni bir büyüme stratejisidir (European Commission, 2019a). 
Bu maksatla, AB ve Üye Devletleri, ortaklaşa hareket ederek, sera gazi 
emisyonlarinda 1990 yilina kiyasla 2030 yilina kadar en az %55’lik bir net 
yurt içi azalmaya yönelik bağlayici bir hedef taahhüt etmişlerdir (European 
Commission, 2021a). 

AB Yeşil Anlaşmasi, muazzam bir kapsami ve çok az ayrintisi olan 
ince (24 sayfalik) bir belgedir. Temel hedef, küresel isinmayi sanayi öncesi 
ortalamalarin 1,5-2°C üzerinde sinirlamaya yönelik küresel çabalara para-
lel olarak, AB’nin sera gazi emisyonlarini 2050 yilina kadar ortadan kaldir-
masi veya dengelemesidir (yani “net sifir emisyon”a ulaşmasidir) (Euro-
pean Commission, 2019b). AB İklim Eylemi ve Avrupa Yeşil Anlaşmasi; 
AB’nin, kendi içinde iddiali politikalar ve uluslararasi ortaklarla yakin iş 
birliği yoluyla iklim değişikliğiyle mücadele etmesini amaçlamaktadir. 
Söz konusu mücadele; 2030 yilina kadar emisyonlari en az %55 oraninda 
azaltmak ve 2050 yilina kadar Avrupa’nin, dünyanin ilk iklim nötr kitasi 
olmasini hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bununla beraber 
AB, sera gazi emisyonlarini azaltmanin yani sira iklim değişikliğinin et-
kilerine uyum sağlamayi ve 2050 yilina kadar iklime dayanikli bir top-
lum haline gelmeyi de hedeflemektedir (European Commission, 2021a). 
Ayrica 2030 yilina kadar diğer değişikliklerin yani sira hava kirliliğinden 
kaynaklanan erken ölümleri %55, denizlerdeki plastik çöpleri %50 ve atik 
belediye atiklarini %50 oraninda azaltmayi hedeflemektedir (World Eco-
nomic Forum, 2021a). Bu amaçlar doğrultusunda, geri dönüşümü artiran 
ve atiklari azaltan “döngüsel” bir ekonomiye geçerek, ekonomik büyüme 
ve kaynak tüketimini birbirinden ayirmak; biyolojik çeşitlilik kaybinin ve 
ormansizlaşmanin önlenmesi; tarimin elden geçirilmesi ve ulaşimin elekt-
rikli hale getirilmesi (The Economist, 2021) stratejileri belirlenmiştir.

AB Yeşil Anlaşmasi; biyoçeşitlilik, sürdürülebilir gida sistemleri, 
sürdürülebilir tarim, temiz enerji, sürdürülebilir sanayi, bina ve yenileme, 
sürdürülebilir hareketlilik, kirliliğin ortadan kaldirilmasi ve iklim eylemi 
olmak üzere sekiz alanda, 50’den fazla AB yasasini gözden geçirmek ve 
kamuyu yeniden tasarlamak için benzersiz bir çabayi temsil etmektedir. 
Anlaşma üç ana hedefe sahiptir: İlk olarak, AB-27’nin toplam sera gazi-
nin %75’inden fazlasini oluşturan enerjiye güçlü bir şekilde odaklanarak 
tüm sektörlerde, özel stratejilerle net sifir emisyona ulaşmak. Böylece, ye-
nilenebilir enerjinin AB’nin enerji karişimindaki payi artirilacaktir (Şekil 
2). İkincisi, ekonomik büyümenin kaynak kullanimindan ayriştirilmasi 
amaçlanmaktadir. Emisyonlarda son on yilda azalmalar sağlanmiş olsa da, 
Avrupa dünyadaki kaynak tüketimine en çok katkida bulunanlardan biri 
olmaya devam etmektedir. “Nesli tanimlayan bir görev” olarak tanimlanan 
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bu hedefe ulaşmak, yalnizca teknolojik ilerlemelerde bir artiş değil, ayni 
zamanda yaşam tarzlarini, topluluklari ve toplumlari yeniden düşünmeyi 
de gerektirecektir. Üçüncüsü, geçişin sosyo-ekonomik etkilerini hafiflet-
mek için 2021-2027 döneminde 65 € ile 75 € milyar arasinda bir miktar 
sağlayacak olan Adil Geçiş Mekanizmasi araciliğiyla desteklenen, kapsa-
yici bir yeşil geçişi teşvik etme ve hiç kimseyi geride birakmama amacidir 
(World Economic Forum, 2021a).

Şekil 2. AB enerji karışımı evrimi: 2030’da 1990’a kıyasla %55 daha düşük 
emisyon ve 2050’de iklim nötrlüğü (Kaynak: European Council on Foreign 

Relations, 2021).

AB Yeşil Anlaşma kapsamindaki iklim eylemi girişimleri ise şunlari 
içermektedir (European Commission, 2021a): 

• Avrupa İklim Yasasi, 2050 iklim tarafsizliği hedefinin AB yasala-
rina dahil edilmesi,

• Vatandaşlari ve toplumun tüm kesimlerini iklim eylemine dahil 
etmek için Avrupa İklim Pakti kurulmasi,

• 2030 yilina kadar net sera gazi emisyonlarini en az %55 oraninda 
daha da azaltilmasi, 

• Avrupa'yi 2050 yilina kadar iklim değişikliğinin kaçinilmaz etki-
lerine tamamen uyarlanmiş, iklime dayanikli bir toplum haline getirmek 
için İklim Adaptasyonuna İlişkin Yeni AB Stratejisi, 

• AB içindeki enerji sektörü, endüstri ve uçuşlardan kaynaklanan 
sera gazi emisyonlarini azaltmak için AB Emisyon Ticareti Sistemi (EU 
ETS) oluşturulmasi,
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• Ulaşim, binalar ve tarim gibi emisyon ticareti dişindaki sektörler 
için ulusal hedefler,

• Ormanlarimizin ve arazilerimizin iklim değişikliğiyle mücadele-
ye katkida bulunmasini sağlamak,

• Ulaşimdan kaynaklanan sera gazi emisyonlarinin azaltilmasi 
(örn. araçlar için CO2 emisyon standartlari araciliğiyla), 

• AB ülkelerinin enerji ve iklim politikalarinin enerji verimliliği, 
yenilenebilir enerji ve yönetişiminin artirilmasi,

• Yenilikçi düşük karbon teknolojilerini teşvik etmek,

• İklimi isitan florlu sera gazlarinin aşamali olarak azaltilmasi.

• Ozon tabakasinin korunmasi (European Commission, 2021a): 

• İklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak,

• İklim eylemini finanse etmek. 

AB, “Yeşil Anlaşma” ile aşağidaki kilit alanlardaki eylemleri uyumlu 
hale getirecektir (European Commission, 2021a):

• Enerji,

• Çevre,

• Hareketlilik ve ulaşim,

• Bölgesel politika ve düşük karbon ekonomisi,

• Sürdürülebilir finans,

• Sanayi politikasi,

• Ticaret ve sürdürülebilir kalkinma,

• Uluslararasi iş birliği ve geliştirme,

• İklim değişikliği konusunda araştirma ve yenilik,

• Sürdürülebilir kalkinma hedefleri. 

TAŞIMACILIĞA İLİŞKİN YEŞİL ANLAŞMA HEDEF ve İLKE-
LERİ

Düşük emisyonlu hareketlilik için Avrupa Stratejisi, Avrupa'nin düşük 
karbonlu bir ekonomiye geçişini desteklemek için daha geniş bir dizi ön-
lemi entegre etmekte ve istihdami, büyümeyi, yatirimi ve yeniliği destek-
lemektedir. Strateji, hava kalitesinde iyileştirmeler, gürültü seviyelerinde 
azalma, daha düşük tikaniklik seviyeleri ve daha iyi güvenlik sağlayarak 
Avrupa vatandaşlarina ve tüketicilere fayda sağlayacaktir. Tüketiciler, daha 
az enerji tüketen arabalardan, alternatif yakitlar için daha iyi altyapidan, 
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ulaşim modlari arasinda daha iyi bağlantilardan ve daha iyi güvenlikten ve 
dijital teknolojilerin kullanima sunulmasi sayesinde daha az gecikmeden 
faydalanabileceklerdir (European Commission, 2020b).

Komisyonun 28 Kasim 2018 tarihli “Herkes için Temiz Bir Geze-
gen-bir Avrupa stratejik uzun vadeli vizyonu” başlikli tebliğine göre; tüm 
ulaşim sektörünün sifir emisyona dönüşümünün hizlandirilmasi gerekli 
görülmüştür. 2050 yilina kadar “net sifir sera gazi emisyonuna geçişi sağ-
lamak için ekonominin ve toplumun tüm sektörlerini dahil ederek gereken 
ekonomik ve toplumsal dönüşümler vizyonunu ana hatlariyla belirleyen 
müreffeh, modern, rekabetçi ve iklim nötr bir ekonomi için” sağliğimiza ve 
çevreye önemli ölçüde zarar veren ulaşim kaynakli hava kirleticilerinin de 
gecikmeden büyük ölçüde azaltilmasi gerekir. Bu doğrultuda, kara yolu ta-
şimaciliği sektöründen kaynaklanan CO2 emisyonlarinin azaltilarak en az 
%40 oraninda bağlayici hedefe katkida bulmasi gerekmektedir (European 
Parliament and The Council of The European Union, 2019b). 

Ulaşim, Avrupa'nin sera gazi emisyonlarinin neredeyse dörtte birini 
temsil etmekte ve şehirlerdeki hava kirliliğinin ana nedenini oluşturmak-
tadir. Ulaştirma sektörü, emisyonlarda diğer sektörlerle benzer kademeli 
düşüşü göstermemiştir (Eurostat, 2021b). Ulaştirma kaynakli emisyonlar 
yalnizca 2007'de azalmaya başlamiş ve hala 1990'dakinden daha yüksek 
düzeyde seyretmektedir (Şekil 3). Ulaştirma sektörü içinde kara yolu ta-
şimaciliği, 2014 yilinda ulaşimdan kaynaklanan tüm sera gazi emisyon-
larinin %70'inden fazlasini oluşturan (Şekil 4) açik ara en büyük emisyon 
yayicisidir (European Commission, 2020b). 

Şekil 3. AB emisyonlarının sektörel dağılımı, 1980-2014 dönemi, 1990=100. 
(Kaynak: European Commission, 2020b).
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Şekil 4. AB Ulaştırma emisyonlarının modlara göre dağılımı, 2014 yılı. İlk 
grafik yolcu, ikinci grafik yük taşımacılığı faaliyetlerini göstermektedir. (Kaynak: 

European Commission, 2020b).

2018 verilere göre; kara yolu taşimaciliği sektöründen kaynaklanan 
sera gazi emisyonlari, bu sektörlerin emisyonlarina önemli bir katki oluş-
turmaktadir. Kara yolu taşimaciliği emisyonlari daha da artarsa, iklim de-
ğişikliğiyle mücadele için diğer sektörlerin yaptiği emisyon azaltimlarini 
dengeleyecektir. 2020'den sonra da ulaşim sektöründe elektrikli ulaşim ve 
yenilenebilir enerji kaynaklari için sera gazi emisyonlarinin ve fosil yakit 
bağimliliğina ilişkin risklerin azaltilmasi önemli bir sorundur (European 
Parliament and The Council of The European Union, 2019b). Çünkü kara 
yolu ayni zamanda en fazla oranda enerji tüketen (Şekil 5) taşima modu-
dur. 

Şekil 5. AB ulaştırma sektörü kaynaklı emisyon oranları ne enerji tüketim 
oranları, 2014 yılı. (Kaynak: European Commission, 2020b).

2019 yili AB sera gazi emisyonlarinin %25 oranindan ulaştirma sek-
törü sorumludur ve ulaştirma sektörünün emisyonlari esas olarak kara yolu 
taşimaciliğindan (%72) kaynaklanirken; hava yolu ve deniz yolu taşimaci-
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liği, sirasiyla %14 ve %13'lük bir emisyon oranini temsil etmektedir. De-
mir yolu taşimaciliği ise (sadece dizel trenlerin emisyonlari) %0,4'lük bir 
payi oluşturmaktadir (Şekil 6). Küresel isinma ve hava kirliliğine doğrudan 
katkilarinin yani sira, tren ve uçaklar tarafindan kullanilan enerjinin üre-
tim, iletim ve dağitimi sirasinda ortaya çikan emisyonlar da dikkate alin-
maktadir. Taşimacilik ayni zamanda; egzoz emisyonu olmayan (örneğin 
frenlerin, tekerleklerin ve lastiklerin veya demir yolu raylarinin aşinmasin-
dan kaynaklanan), hava kirleticilerinin emisyonuna da neden olmaktadir 
(European Environment Agency, 2021a). 

Şekil 6. 2019 yılı AB ulaşım emisyonlarının modalara göre dağılımı. (Kaynak: 
European Environment Agency, 2021b)

Yeşil Anlaşmanin ulaştirma sektörü ilgili “2.1.5. Sürdürülebilir ve 
akilli mobiliteye geçişi hizlandirmak” maddesine göre (European Com-
mission, 2019a) aşağidaki düzenlemeler yapilmiştir: 

• İklim nötrlüğünü sağlamak için, 2050 yilina kadar ulaşim emis-
yonlarinda %90'lik bir azalma gereklidir. Kara yolu, demir yolu, hava 
yolu ve su yolu taşimaciliğinin tümü azalmaya katkida bulunacaklardir. 
Sürdürülebilir ulaşimi sağlamak; kullanicilari öncelemek ve onlara mev-
cut mobilite alişkanliklarina daha uygun fiyatli, erişilebilir, daha sağlikli 
ve daha temiz alternatifler sunmak anlamina gelmektedir. Bu doğrultuda 
AB Komisyonu, tüm emisyon kaynaklariyla mücadele edecek sürdürüle-
bilir ve akilli bir mobilite stratejisini ortaya koyacaktir.

• Multimodal taşimaciliğin güçlü bir destek sağlanacak ve böylece, 
ulaşim sisteminin verimliliği artacaktir. Bugün kara yolu ile taşinan iç 
yüklerin %75 oraninin önemli bir bölümünün, öncelikli olarak demir yolu 
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ve iç su yollarina kaydirilmasi gerekmektedir. Ayrica demir yollarinin ve 
iç su yollarinin daha iyi yönetilmesi ve kapasitesinin artirilmasi için ön-
lemler alinacak, kisa deniz taşimaciliği da dahil olmak üzere demir yolu 
ve su yoluyla taşimayi içeren çok modlu yük operasyonlarini desteklemek 
için mekanizmalar oluşturulacaktir. Bunlarla beraber, havacilik emisyon-
larinda önemli düşüşlerin sağlanmasi gerçekleştirilecektir.

• Otomatik ve bağlantili çok modlu mobilite, dijitalleşmenin sağla-
diği akilli trafik yönetim sistemleriyle birlikte artan bir rol üstlenecektir. 
AB ulaşim sistemi ve altyapisi, özellikle kentsel alanlarda sikişikliği ve 
kirliliği azaltabilecek yeni ve sürdürülebilir mobilite hizmetlerini destek-
lemek için uygun hale getirilecektir.

• Taşima fiyati, çevre ve sağlik üzerindeki etkisini yansitmalidir. 
Fosil yakit sübvansiyonlari sonlandirilarak, Enerji Vergilendirme Direk-
tifi'nin revizyonu çerçevesinde; havacilik ve denizcilik yakitlari dahil 
olmak üzere mevcut vergi muafiyetlerinin kaldirilmasi, benzer şekilde 
Avrupa Emisyon Ticaretinin denizcilik sektörünü de kapsayacak şekilde 
genişletilmesi ve hava yollarina ücretsiz olarak tahsis edilen AB Emisyon 
Ticareti Sistemi tahsisatlarinin azaltilmasi öngörülmektedir.

• AB, sürdürülebilir alternatif ulaşim yakitlarinin üretimini ve da-
ğitimini paralel olarak hizlandirilacaktir. 2025 yilina kadar, Avrupa yol-
larinda beklenen 13 milyon sifir ve düşük emisyonlu araç için yaklaşik 
1 milyon halka açik şarj ve yakit ikmali istasyonuna ihtiyaç duyulacaği 
öngörülmektedir. Özellikle uzun mesafeli seyahatler ve daha az yoğun 
nüfuslu bölgelerde olmak üzere, kalici boşluklarin bulunduğu yerlerde 
kamuya açik şarj ve yakit ikmali noktalarinin konuşlandirilmasini des-
tekleyecek ve bunu desteklemek için mümkün olan en kisa sürede yeni 
bir finansman çağrisi başlatilacaktir. Bu adimlar, ulusal düzeyde alinan 
önlemleri tamamlayacaktir. Ayrica, farkli ulaşim modlari için sürdürülebi-
lir alternatif yakitlarin üretimini ve alimini artirmak için yasal seçenekler 
değerlendirilecek, sifir ve düşük emisyonlu araç ve gemilerin konuşlan-
dirilmasini hizlandirmak için Alternatif Yakitlar Altyapi Direktifi 20 ve 
TEN-T Yönetmeliği de gözden geçirilecektir.

• Ulaşim, özellikle şehirlerde büyük ölçüde daha az kirletici hale 
gelmelidir. Bir dizi önlem; emisyonlari, kentsel tikanikliği ve iyileştirilmiş 
toplu taşimaya odaklanmaktadir. İçten yanmali motorlu araçlar için daha 
kati hava kirletici emisyon standartlari oluşturulacaktir. 2025'ten itibaren 
sifir emisyonlu mobiliteye doğru net bir yönelim sağlamak için otomo-
biller ve kamyonetler için CO2 emisyon performans standartlarina ilişkin 
mevzuat gözden geçirilecektir. Buna paralel olarak, araçlar için mevcut 
ve gelecekteki CO2 emisyon performans standartlarinin bir tamamlayi-
cisi olarak Avrupa Emisyon Ticaretini kara yolu taşimaciliğina uygula-
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mayi dikkate alacaktir. Çevreyi en çok kirleten gemilerin AB limanlarina 
erişimini düzenlemek ve demirleyen gemileri kiyi elektriği kullanmaya 
zorlamak da dahil olmak üzere deniz taşimaciliği ile ilgili olarak hareke-
te geçilecektir. Benzer şekilde, uçaklar ve havalimani operasyonlarindan 
kaynaklanan kirletici emisyonlariyla mücadele edilerek havalimanlarinin 
yakininda hava kalitesi iyileştirilecektir. 

AB bölgesinde hâlihazirda yenilenebilir enerji kullanimi gerçekleş-
mektedir (Eurostat, 2020). Ancak ulaştirma sektörü 2015 yilinda sadece 
%6 ile nispeten en düşük yenilenebilir enerji payina sahiptir. 2030 yilina 
kadar, bütünsel ve entegre bir yaklaşimin parçasi olarak elektrikli araçlarin, 
gelişmiş biyoyakitlarin ve diğer yenilenebilir ve düşük karbonlu yakitla-
rin daha da geliştirilmesi ve yayginlaştirilmasi yoluyla bu oranin yaklaşik 
%24'e çikmasi öngörülmektedir. Pillere güvenli erişim, elektrikli araçlarin 
piyasaya sürülmesi için kritik öneme sahipken, temiz hidrojen, ağir hizmet 
taşimaciliğinin karbondan arindirilmasi ve türevleri araciliğiyla havacilik 
ve denizcilik sektöründe çok önemli ve etkili olacaktir. 2050 yilina kadar 
ulaşim yakit karişiminin karbondan arindirilmasi (Şekil 7), demir yolu ve 
özellikle yük taşimaciliği için iç su yollari ve kisa deniz taşimaciliği gibi 
diğer sürdürülebilir ulaşim modlarinin daha fazla kullanilmasiyla da des-
teklenecektir (European Commission, 2020a).

Şekil 7. AB 2030 iklim hedef planı (Kaynak: European Commission, 2020a)



197Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler .

KARA YOLU TAŞITLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

2017'de kara yolu taşimaciliği, ana sera gazi olan AB'nin toplam kar-
bondioksit (CO2) emisyonunun %21'ine katkida bulunmuştur. Hafif araçlar 
–otomobiller ve hafif ticari araçlar (kamyonetler)– AB CO2 emisyonlarinin 
yaklaşik %15'ini ve AB toplaminin yaklaşik %3 oranini üretmiştir (Euro-
pean Commission, 2020c). 2019 yili AB kara yolu ulaştirma faaliyetlerin-
den kaynaklanan sera gazi salinim dağilimi; Otomobil %44,3, ağir taşitlar 
ve otobüsler %19,2, hafif ticari araçlar %8,7, motosikletler %0,9 oraninda 
gerçekleşmiştir (Şekil 8). Özellikle otomobil türü taşitlarin en öne çikan 
kirletici olmasi dikkat çekicidir. 

Şekil 8. AB kara yolu taşıtlarının sera gazı salınım payları, 2019. (Kaynak: 
European Environment Agency, 2021b). 

Hafif Kara Yolu Taşıtlarına İlişkin Düzenlemeler

Sürücüler, özel otomobil kullaniminin sosyal maliyetlerini hiçbir za-
man gerektiği gibi ve yeterince ödememişlerdir. Etkili fiyatlandirma poli-
tikalari, trafik tikanikliği, emisyonlari ve yerel hava kirleticilerini azaltarak 
ve toplu taşima ve aktif ulaşim türlerinin kullanimini artirarak şehirlerde 
önemli düzeyde olumlu etkiler sağlanabilir. Böylece insanlar daha temiz 
hava soluyacak, ulaşimda zaman kaybetmeyecek ve daha iyi bir yaşam ka-
litesi yaşayacaklardir (World Economic Forum, 2021b). Bu maksatla söz 
konusu taşitlar için bazi yasal düzenlemeler yapilmiştir. 
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AB, 2020-2024 dönemi için filo çapindaki CO2 emisyon hedeflerini; 
otomobiller için 95 g CO2/km ve minibüsler için 147 g CO2/km olarak 
belirlemiştir. 2025 ve 2030 yillarindan başlayarak, 2021 yilindan itibaren 
yüzde azalma olarak tanimlanan AB filo çapinda daha kati CO2 emisyon 
hedefleri de belirlenmiş durumdadir (European Commission, 2020ç). Buna 
göre:

• Otomobiller için: 2025'ten itibaren %15 ve 2030'dan itibaren 
%37,5 azalma,

• Minibüsler için: 2025'ten itibaren %15 ve 2030'dan itibaren %31 
azalma sağlanacaktir.

Ayrica, sifir ve düşük emisyonlu araçlar için teşvik mekanizmasi 
(ZLEV-zero- and low-emission vehicles) oluşturularak 2020'den 2022'ye 
kadar olan yillarda; 50 g CO2/km'den daha az emisyona sahip binek oto-
mobiller için bir süper kredi sistemi uygulanacaktir. Süper kredilerin üst 
siniri, üç yil boyunca otomobil üreticisi başina 7,5 g/km olarak belirlen-
miştir. Ancak hâlihazirda, minibüsler için herhangi bir süper kredi sistemi 
mevcut değildir. 2025 yilindan itibaren hem otomobil hem de kamyonet 
üreticileri için farkli bir ZLEV kredilendirme sistemi oluşturulacaktir. Öte 
yandan üreticilere aşiri emisyonlar için cezalar da söz konusudur, buna 
göre; bir üreticinin filosunun ortalama CO2 emisyonlari belirli bir yilda 
belirli emisyon hedefini aşarsa, üretici –o yil yeni kayit yaptiran araçlarinin 
her biri için– hedef aşilan g/km başina 95 € fazla emisyon primi (cezasi) 
ödemek zorundadir (European Commission, 2020ç). Ayrica otomobillere 
CO2 etiketlemesi yapilacak; sürücülerin düşük yakit tüketimine sahip yeni 
arabalari seçmelerine yardimci olmak için bir arabanin yakit verimliliğini 
ve CO2 emisyonlarini gösteren bir etiket de dahil olmak üzere tüketicile-
re ilgili bilgilerin sağlanmasi şart koşulmaktadir (European Commission, 
2020c).

Ağır Kara Yolu Taşıtlarına İlişkin Düzenlemeler

Ağir hizmet araçlari (kamyon, çekici ve otobüsler) AB'de kara yolu 
taşimaciliğindan kaynaklanan CO2 emisyonlarinin yaklaşik dörtte birin-
den ve toplam AB emisyonlarinin yaklaşik %5'inden sorumludur. (Euro-
pean Commission, 2020c). Çekici, kamyon, otobüs ve tur otobüsleri da-
hil olmak üzere ağir hizmet taşitlarindan kaynaklanan CO2 emisyonlari, 
Birlik'teki toplam CO2 emisyonlarinin yaklaşik %6'sini ve toplam kara 
yolu taşimaciliği CO2 emisyonlarinin yaklaşik %25'ini temsil etmektedir 
(European Commission, 2020d). Daha fazla önlem alinmadan, ağir hizmet 
araçlarindan kaynaklanan CO2 emisyonlarinin payinin 2010 ve 2030 yillari 
arasinda yaklaşik %9 oraninda artmasi beklenmektedir. Bu nedenle belirli 
bu tür araçlar için gecikmeden önlem alinmasi gerekiyor. Karayolu taşi-
maciliğindan kaynaklanan CO2 emisyonlarinin azaltilmasi esas olmakla 
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birlikte, bu tür ağir hizmet araçlarinin üreticiler tarafindan teşvik edilmesi, 
şehirlerde ve kentsel alanlarda hava kirleticilerinin ve aşiri gürültü seviye-
lerinin etkin bir şekilde azaltilmasi için de önemlidir (European Parliament 
and The Council of The European Union, 2019b).

2025 ve 2030 için yeni kamyonlardan kaynaklanan ortalama emisyon-
lari azaltma hedefleri ile ağir hizmet araçlari için CO2 emisyon standart-
larini belirleyen (AB) 2019/1242 Yönetmeliğine göre: 2025'ten itibaren, 
üreticilerin belirli bir takvim yilinda kayitli yeni kamyonlarinin filo ge-
nelindeki ortalama CO2 emisyonlari için belirlenen hedefleri karşilamasi 
gerekmektedir. 2025 hedefi, piyasada halihazirda mevcut olan teknolojiler 
kullanilarak gerçekleştirilebilir. Daha kati hedefler 2030'dan itibaren uy-
gulanmaya başlayacaktir. İlk adim olarak, CO2 emisyon standartlari, ağir 
hizmet taşitlarindan kaynaklanan tüm CO2 emisyonlarinin %65 ila %70'ini 
oluşturan büyük kamyonlari kapsamaktadir. 2022 gözden geçirmesinin 
bir parçasi olarak daha küçük kamyonlar, otobüsler, tur otobüsleri ve rö-
morklar gibi diğer araç türlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi söz 
konusudur. Ağir hizmet araçlari ile ilgili hedefler, referans döneminde (1 
Temmuz 2019–30 Haziran 2020) AB ortalamasina kiyasla emisyonlardaki 
azalma yüzdesi olarak ifade edilir ve aşağida belirtilmiş olan azalmalari 
gerektirmektedir (International Energy Agency, 2019): 

• 2025'ten itibaren: %15 azalma

• 2030'dan itibaren: %30 azalma

Ağir hizmet araçlari emisyonlari; son yillarda yakit tüketimi verimli-
liğindeki bazi gelişmelere rağmen, esas olarak artan kara yolu taşimaciliği 
trafiği nedeniyle hala artmaktadir. 2019'da kabul edilen ağir hizmet araç-
lari için AB çapinda ilk CO2 emisyon standartlari, 2025 ve 2030 için yeni 
kamyonlardan kaynaklanan ortalama emisyonlari azaltmak için hedefler 
belirlenmiş olsa da bununla beraber teknolojiden bağimsiz bir şekilde sifir 
ve düşük emisyonlu araçlarin alimini teşvik edecek bir mekanizma oluştu-
rulmuş ve aşağida belirtilen yararlarin sağlanmasi öngörülmüştür (Europe-
an Commission, 2020d):  

• AB'nin Paris Anlaşmasi kapsamindaki taahhütlerinin yerine geti-
rilmesine katkida bulunmak,

• Çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere ulaşim 
operatörleri ve tüketiciler için yakit tüketim maliyetlerini azaltmak,

• AB üreticilerinin ve tedarikçilerinin teknolojik liderliğinin korun-
masina yardimci olmak,

• 2020-2030 döneminde yaklaşik 54 milyon ton CO2 azaltimi,
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• 2025'te satin alinan yeni bir kamyon için ilk 5 yillik kullanimda 
pompada yaklaşik 25.000 € ve 2030'da satin alinan yeni bir kamyon için 
ilk 5 yillik kullanimda yaklaşik 55.000 €'ya varan tasarruf,

• 2020-2040 döneminde 170 milyon tona varan petrol tasarrufu,

• GSYİH artişi ve yeni istihdam oluşturulmasi.

Yakit kalitesi de ulaşimdan kaynaklanan sera gazi emisyonlarinin 
azaltilmasinda önemli bir unsurdur. AB mevzuatlari araç yakitlarinin sera 
gazi yoğunluğunun 2020 yilina kadar %10'a kadar azaltilmasini şart koş-
maktadir (European Commission, 2020c). Bununla beraber aşağida belirti-
len bazi teşvik mekanizmalari da oluşturulmuştur (European Commission, 
2020d):

• Sifir emisyonlu araçlar (ZEV-Zero Emission Vehicles) ve egzoz 
borusu CO2 emisyonu olmayan kamyonlar,

• Düşük emisyonlu araçlar (LEV-Low Emission Vehicles), teknik 
olarak izin verilen maksimum yüklü kütlesi 16 tondan fazla olan ve CO2 
emisyonlari 2019 raporlama döneminde kayitli grubundaki tüm araçlarin 
ortalama CO2 emisyonlarinin yarisindan daha az olan kamyonlar,

• ZLEV alimini teşvik etmek ve erken önlemi ödüllendirmek için, 
2019'dan 2024'e kadar bir süper kredi sistemi uygulanir ve 2025'teki he-
defe uymak için kullanilabilir, 

• 2025'ten itibaren, süper kredi sisteminin yerini, %2'lik bir karşi-
laştirma ölçütü olan, karşilaştirmali değerlendirmeye dayali bir kredilen-
dirme sistemi alacaktir,

• ZLEV'in tüm yeni ağir hizmet araç filosundaki payi %2'lik kriteri 
aşarsa, bir üreticinin ortalama spesifik CO2 emisyonlari aşaği doğru ayar-
lanir ve bunun en az 0,75 yüzde puani vergiye tabi olabilecektir, 

• Çöp kamyonlari ve inşaat araçlari gibi mesleki araçlar, düşük ma-
liyetli CO2 azaltimi için sinirli potansiyelleri nedeniyle muaftir,

• CO2 hedeflerine uyulmamasi durumunda mali cezalar uygulana-
caktir. Cezalarin seviyesi, 2025'te gCO2/tkm başina 4.250 € ve 2030'da 
gCO2/tkm başina 6.800 € olarak belirlenmiştir. 

Avrupa Komisyonu tarafindan; brüt araç ağirliği 3.500 kg'in üzerinde 
olan ağir hizmet araçlarindan (kamyon, çekici, otobüs ve tur otobüsleri) 
kaynaklanan CO2 emisyonlarini ve yakit tüketimini belirlemek için kulla-
nilacak yeni bir simülasyon araci geliştirilmiştir. Ağir Hizmet Araçlari İçin 
Simülasyon Araci VECTO (Vehicle Energy Consumption calculation TO-
ol-VECTO), 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, tip onayi kapsamindaki ser-
tifikasyon mevzuatina uygulanan belirli araç kategorilerindeki yeni kam-
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yonlar için zorunlu hale gelmiştir. 2019 itibariyle VECTO ile belirlenen 
CO2 emisyonlari ve yakit tüketimi verileri, diğer ilgili parametrelerle bir-
likte izlenecek, rapor edilecek ve bu yeni kamyonlarin her biri için kamuya 
açik hale getirilecektir. Mevcut Avrupa filosunu daha iyi yansitmak için 
çekici ve kamyonlar için beş farkli görev profili ve otobüsler ve tur otobüs-
leri için beş farkli görev profili geliştirilmiş ve uygulanmiştir. VECTO, tek 
bir bilgisayarda çalişmak üzere tasarlanmiş, indirilebilir ve yürütülebilir 
bir dosyadir. VECTO için girişler, ilgili her araç bileşeninin güç tüketimini 
belirleyen karakteristik parametrelerdir. Diğerlerinin yani sira, yuvarlanma 
direnci, hava direnci, kütleler ve atalet, vites kutusu sürtünmesi, yardimci 
güç ve motor performansi parametreleri; standart sürüş çevrimlerinde ya-
kit tüketimini ve CO2 emisyonlarini simüle etmek için girdi değerleridir 
(European Commission, 2020e).  

DENİZ YOLU ULAŞIMINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

AB deniz yolu taşimaciliği emisyon envanteri sürekli bir artiş trendi 
göstermiştir. Dünya ticaretinin yaklaşik %90'inin deniz yoluyla taşinma-
siyla küresel denizcilik, dünyadaki CO2 emisyonlarinin yaklaşik %3'ünü 
oluşturmaktadir (Euractiv, 2021a). AB denizcilik faaliyetleri nedeni ile; 
CO2e (CO2 eş değeri) cinsinden ifade edilen karbondioksit (CO2), metan 
(CH4) ve azot oksit (N2O) dahil olmak üzere toplam nakliyenin (uluslara-
rasi, yurt içi ve balikçilik) sera gazi emisyonlari 2012 yilinda 977 milyon 
tondan, 2018'de 1.076 milyon tona (%9,6 artiş) emisyonuna ulaşmiştir. 
Küresel antropojenik (insan kaynakli) emisyonlar içinde nakliye emisyon-
larinin payi 2012'de %2,76'dan 2018'de %2,89'a yükselmiştir. Uluslararasi 
deniz taşimaciliğinin yeni sefer bazli tahsisi kapsaminda, ayni dönemde 
CO2 emisyonlari da 2012'de 701 milyon tondan 2018'de 740 milyon tona 
(%5.6 artiş) yükselmiştir. Ancak toplam nakliye emisyonlarindan daha dü-
şük bir büyüme oranina göstermiştir. CO2 emisyonlari 2012'de 848 milyon 
tondan, 2018'de 919 milyon tona (%8.4 artiş) ulaşmiştir (International Ma-
ritime Organization, 2020). 

Denizcilik sektörünün Paris Anlaşmasinin sicaklik hedefleriyle uyum-
lu emisyon azaltimlarina katkisi AB için önemli görülmektedir. Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 2018/410 sayili Direktifi ile AB Emis-
yon Ticareti Sistemi (ETS) Direktifinde yapilan son değişiklik, ekonomi-
nin diğer tüm sektörlerinin yani sira denizcilik emisyonlari konusunda da 
harekete geçme ihtiyacini vurgulamaktadir. 14 Temmuz 2021'de Avrupa 
Komisyonu, 2030 yilina kadar sera gazi emisyonlarinda en az %55 net 
azaltimi ara hedefi de dahil olmak üzere, 2050 yilina kadar AB'de iklim 
nötrlüğünü nasil sağlamayi planladiğini belirleyen bir dizi yasama önerisi-
ni kabul etmiştir (European Commission, 2020f). AB planina göre, deniz 
nakliyesi, Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemine (ETS) 2023'ten itiba-
ren kademeli olarak eklenecek ve üç yillik bir süre içinde aşamali olarak 
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gerçekleştirilecektir (Euractiv, 2021a). Öte yandan deniz yolu taşimaciliği 
2015 yili emisyonlari, ulaştirma sektöründen kaynaklanan genel AB sera 
gazi emisyonlarinin yaklaşik %13'ünü temsil etmektedir. 2013'te AB Ko-
misyonu, denizcilik endüstrisinden kaynaklanan sera gazi emisyonlarini 
azaltmaya yönelik birbirini takip eden üç strateji belirlemiştir (European 
Commission, 2020f), bunlar: 

• AB limanlarini kullanan büyük gemilerden kaynaklanan CO2 
emisyonlarinin izlenmesi, raporlanmasi ve doğrulanmasi,

• Deniz taşimaciliği sektörü için sera gazi azaltma hedefleri,

• Orta ve uzun vadede piyasaya dayali önlemler de dahil olmak 
üzere ilave önlemler.

HAVA YOLU ULAŞIMINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Küresel havacilik bir ülke olsaydi, ilk 10 yayici arasinda yer alirdi. 
Havacilik sektörü, ulaşimdan kaynaklanan emisyonlarin %13,9'unu oluş-
turmakta ve bu da onu, kara yolu taşimaciliğindan sonra en büyük ikinci 
ulaştirma sera gazi emisyon kaynaği yapmaktadir. Öte yandan, politika ey-
lemleri ve endüstrinin çabalari, son yillarda yakit verimliliğinde iyileşme-
lere yol açmiştir. Örneğin, 2005 ve 2017 yillari arasinda yolcu başina yaki-
lan yakit miktari %24 düştü. Ancak, bu çevresel faydalar, hava trafiğindeki 
sürekli büyümeyle geride kaldi ve yolcular 2017'de 2005'e göre ortalama 
%60 daha fazla uçuş gerçekleştirmişleridir. 2017'de AB'de havaciliktan 
kaynaklanan doğrudan emisyonlar, toplam CO2 emisyonlarinin %3,8'ine 
karşilik gelmektedir. Havaciliğin ayrica yüksek irtifalarda azot oksitler, su 
buhari ve sülfat ve kurum parçaciklarinin salinimi yoluyla iklim üzerinde 
önemli bir etkisi vardir (European Commission, 2020g). 

14 Temmuz 2021'de Avrupa Komisyonu, 2030 yilina kadar sera gazi 
emisyonlarinda en az %55 net azalmanin ara hedefi de dahil olmak üzere, 
2050 yilina kadar AB'de iklim nötrlüğünü nasil sağlamayi planladiğini be-
lirleyen bir dizi yasama önerisini kabul etmiştir (European Commission, 
2019a). 

Uluslararasi Sivil Havacilik Örgütü (ICAO), 2021 itibariyle ulusla-
rarasi havaciliktan kaynaklanan CO2 emisyonlarini ele almak için küresel 
pazara dayali önlemler için bir Karar üzerinde anlaşmaya varmiştir. Ulus-
lararasi Havacilik için Karbon Dengeleme ve Azaltma Plani (CORSIA) 
adi verilen karar; hava yollarinin 2020'den sonra emisyonlarindaki artişin 
dengelenmesini gerektirerek CO2 emisyonlarini 2020 seviyelerinde sabit-
lemeyi amaçlamaktadir. Ayrica tüm uluslararasi rotalardaki emisyonlari 
izlemek ve emisyonlari azaltici önlemlerin geliştirilmesi de zorunlu hale 
gelmiştir (European Commission, 2020g). Havaciliktan kaynaklanan CO2 
emisyonlari, 2012 yilindan bu yana AB Emisyon Ticaret Sistemine (EU 
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ETS) dahil edilmiştir. AB ETS kapsaminda, Avrupa'da faaliyet gösteren 
tüm hava yollarinin, Avrupa'daki ve Avrupa dişindaki tüm hava yollarinin 
emisyonlarini izlemesi, raporlamasi ve doğrulamasi gerekmektedir. ETS 
gibi piyasaya dayali önlemlere ek olarak, hava trafik yönetimi teknoloji-
lerinin, prosedürlerinin ve sistemlerinin modernizasyonu ve iyileştirilmesi 
gibi operasyonel önlemler de havacilik emisyonlarinin azaltilmasina kat-
kida bulunacaktir. Ayrica, 2008'de kabul edilen mevzuat, AB üye devletleri 
ile beraber İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç ile Avrupa içindeki uçuşlardan 
kaynaklanan emisyonlara uygulanacak şekilde tasarlanmiştir. Avrupa Ada-
let Divani, bu yaklaşimin uluslararasi hukukla uyumlu olduğunu onayla-
miştir.

YAKITLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

AB'de kara yolu taşimaciliğinda kullanilan yakitlar, insan sağliğini ve 
çevreyi korumak ve araçlarin bir ülkeden diğerine güvenli bir şekilde se-
yahat edebilmesini sağlamak için kati kalite gerekliliklerini karşilamalidir. 
Buna göre; sera gazi ve hava kirletici emisyonlarini azaltmak ve tek bir 
yakit pazari oluşturmak ve araçlarin AB'nin her yerinde uyumlu yakitlar 
temelinde çalişabilmesi sağlanmalidir. Bu maksatla oluşturulmuş olan Ya-
kit Kalitesi Direktifi aşağidakiler için geçerlidir (European Commission, 
2020ğ): 

• Kara yolu taşimaciliğinda kullanilan benzin, dizel ve biyoyakit-
lar,

• Kara yolu ile hareket etmeyen makinelerde kullanilan benzin.

Yakit Kalitesi Direktifi’ne göre; nakliye yakitlarinin sera gazi yoğun-
luğunun 2020 yilina kadar en az %6 oraninda azaltilmasi gerekmektedir. 
Üye devletler, tedarikçilerin 2020 yilindan sonra %6 hedefine uymasini 
sağlamakla yükümlü hale gelmişlerdir (European Commission, 2020ğ). 
Ayrica, Yenilenebilir Enerji Direktifi ile birlikte biyoyakitlarin sürdürüle-
bilirliği de düzenlenmektedir (European Commission, 2021b). Biyoyakit 
sürdürülebilirliğinde; biyoyakitlarin sera gazi emisyonu azaltma hedefle-
rine dahil olabilmesi için, üretim aşamalarinda olumsuz etkileri en aza in-
dirgemek için belirli sürdürülebilirlik kriterlerini karşilamalari gerekir. Bu 
doğrultuda, Yakit Kalitesi Direktifi ve Yenilenebilir Enerji Direktifi aşa-
ğidaki gereklilikleri ortaya koymaktadir (European Commission, 2020ğ):

• Biyoyakitlardan kaynaklanan sera gazi emisyonlari, değiştirdik-
leri fosil yakittan daha düşük olmalidir - en az %50 (5 Ekim 2015'ten önce 
faaliyette olan tesisler için) ve bu tarihten sonra faaliyete geçen tesisler 
için %60.

• Biyoyakitlar için ham maddeler, yüksek biyoçeşitliliğe veya yük-
sek karbon stokuna sahip arazilerden temin edilemez. 
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Yakitlar için emisyon raporlamasi zorunludur. Emisyon raporlamasi 
tüm yaşam döngüsünü kapsar ve yakitlarin sera gazi yoğunluğu, çikar-
ma, işleme ve dağitimdan kaynaklanan emisyonlari kapsayan bir yaşam 
döngüsü temelinde hesaplanir. Emisyon azaltimlari, 2010 yilindaki 94.1 
gCO2eq/MJ temel çizgisine göre hesaplanmiştir (European Commission, 
2020h). %6'lik azalma hedefine öncelikle aşağidaki yollarla ulaşilmasi 
beklenmektedir (European Commission, 2020ğ):

• Biyoyakitlarin, elektriğin, daha az karbon yoğun fosil yakitlarin 
ve biyolojik kökenli olmayan yenilenebilir yakitlarin (e-yakitlar gibi) kul-
lanimi,

• Fosil besleme stoklarinin çikarilmasi aşamasinda yukari akiş 
emisyonlarinin (yakma ve havalandirma gibi) azaltilmasi.

Ayrica sürdürülebilir alternatif yakitlar (biyoyakitlar ve hidrojen); şu 
anda elektrifikasyonun mümkün olmadiği havacilik, denizcilik ve ağir hiz-
met kara yolu taşimaciliğinda teşvik edilecek. 2025 yilina kadar Avrupa'da 
1 milyon halka açik şarj noktasi kurma hedefiyle elektrikli araçlar daha 
da teşvik edilecek (Euractiv, 2019). Teşviklerle beraber, düşük emisyonlu 
hareketlilik için Avrupa Stratejisi, ulaşim sisteminin verimliliğini artirmayi 
amaçlamaktadir. Bu nedenle ulaşim için düşük emisyonlu alternatif ener-
jinin dağitimini hizlandirmak ve sifir emisyonlu araçlara doğru yönelim 
sağlanacaktir. Bununla beraber, binek otomobiller ve otobüsler için bir 
dizi düşük emisyonlu alternatif enerji seçeneklerinin yani sira demir yolu 
taşimaciliğinda elektrifikasyona ve havacilik, kamyonlar ve otobüslerde 
biyoyakitlara odaklanilacaktir. Komisyon ayrica, Kasim 2017 yilinda, Av-
rupa'da alternatif yakitlarin en geniş kullanimini geliştirmek için Alternatif 
Yakitlar Altyapisi için bir Eylem Plani’ni yürürlüğe koymuştur (European 
Commission, 2017b). 

MİKROPLASTİK KAYNAKLARIN AZALTILMASI 

Yeni araştirmalar, 5 mm'den küçük parçalar olarak tanimlanan bazi 
mikroplastikler nedeni ile okyanuslarimizdaki plastik kirliliğinin ölçeğinin 
daha önce kaydedilenden milyon kat daha kötü olabileceğini göstermekte-
dir. Araştirmacilar, daha önce tespit edilmemiş mini mikroplastikler bula-
rak, salp adi verilen küçük, filtre ile beslenen omurgasizlarin bağirsaklari-
ni analiz ettiler. Okyanus plastikleri zamanla parçalansa da, mikroskobik 
kalintilar suda kalarak besin zincirine girebilmektedirler (World Economic 
Forum, 2021c). Öyle ki Antarktika'nin ucunda yaşayan minik hayvanlarin 
içlerinde mikroplastik bulunmuştur. Bu mikroplastikler daha sonra bu hay-
vanlar tarafindan toprağa dağitilir ve bu, hem bitki hem de toprak sağliği-
ni etkileyebilir. Mikroplastikler, okyanuslarimizdaki artan plastik kirliliği 
seviyelerinden kaynaklanmaktadir (World Economic Forum, 2021ç). En 
önemli mikroplastik kaynaklarindan biri de boya kaynaklidir. Her yil ok-
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yanusa giren boya mikroplastik emisyonlari, 150 milyar ila 225 milyar boş 
plastik şişeye eş değer olabilir. Boya parçaciklari numunelerde bulunan 
mikroplastiklerin %12 ila %55'ini oluşturmaktadir. Araştirmalara göre: 
boya parçalari, Antarktika yarimadasinin etrafindaki diğer plastik parça-
ciklardan 30 kat daha fazla tespit edilmiş ve okyanustan alinan örnekler-
de tespit edilen mikroplastik parçaciklarin çoğunun boya parçalari olduğu 
gözlemlenmiştir. “Temiz” püskürtme yöntemleri kullanilmadiği takdirde, 
boya mikroplastik emisyonlari çevreye atilacaktir (World Economic Fo-
rum, 2021d). Üç tip boya mikroplastik emisyonu tanimlanabilir: 

Her yil okyanusa giren çelik yüzeylerdeki boyadan kaynaklanan mik-
roplastiklerin hacmi, 150-225 milyar boş plastik şişeye eş değer 1,5-2,25 
milyon ton kadar yüksek olabilir;  bu miktar, her yil okyanuslara ulaşma-
si beklenen 8 milyon ton plastiğin anlamli bir yüzdesini oluşturmaktadir. 
Bu tür mikroplastikler, korozyon, aşinma ve yipranmanin etkisinden ve en 
önemlisi çelik yüzeyleri korumak için kullanilan geleneksel açik patlatma 
yöntemlerinden gelmektedir (World Economic Forum, 2021e). Bununla 
beraber kara yolu kaplamalari, binalar ve diğer yapi boyalari da benzer 
şekilde mikroplastik atik kaynaği durumundadirlar. Mikroplastik atiklar: 
aşinma ve yipranma, hava koşullari ve korozyondan kaynaklanan “pasif” 
emisyonlar, yüzey bakimi sirasinda oluşan genellikle önemli mikroplastik 
emisyonlara yol açan “aktif” emisyonlar ile  “ömür sonu” emisyonlari ola-
rak siniflandirilabilirler (Gaylardea,  Neto ve da Fonsecab, 2021). 

DENETİM ve TEŞVİKLER

AB İklim Eylemi ve AB Yeşil Anlaşmasi çerçevesinde aşağida belir-
tilen başlica denetim unsurlari şunlardir (European Commission, 2017a): 

• Daha sağlam ve doğru emisyon testleri, tüm yeni otomobil mo-
delleri için zorunlu hale gelmiştir (1 Eylül 2017 itibariyle), 

• Tip onay sisteminde yer alan araç testlerinin daha kaliteli ve ba-
ğimsiz olmasi, dolaşimda olan araçlarin daha fazla gözetiminin yapilmasi,

• Hava kalitesi standartlarini yükseltmek amaci ile NO2 dahil ol-
mak üzere bir dizi kirletici için AB sinir değerlerine uymak ve bu sinir 
değerlerin aşildiği bölgeler veya aglomerasyonlar için hava kalitesi plan-
larinin oluşturulmasi zorunluluğu.

Şehirler ve yerel yönetimler Yeşil Anlaşma stratejinin hayata geçiril-
mesinde ve denetiminde çok önemli bir role sahiptirler. Hâlihazirda düşük 
emisyonlu alternatif enerjiler ve araçlar için teşvikler uygulamaktadirlar; 
aktif seyahati (bisiklete binme ve yürüme), toplu taşimayi ve sikişikliği 
ve kirliliği azaltmak için bisiklet ve araba paylaşimi/havuzlama planlarini 
teşvik etmek gibi. Buna göre üç öncelikli alan tanimlanmiştir (European 
Commission, 2020b):
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• Dijital teknolojilerden, akilli fiyatlandirmadan en iyi şekilde ya-
rarlanarak ulaşim sisteminin verimliliğini artirmak ve daha düşük emis-
yonlu ulaşim modlarina geçişi daha fazla teşvik etmek,

• Gelişmiş biyoyakitlar, elektrik, hidrojen ve yenilenebilir sentetik 
yakitlar gibi ulaşim için düşük emisyonlu alternatif enerjinin yayginlaşti-
rilmasinin hizlandirilmasi ve ulaşimin elektrifikasyonunun önündeki en-
gellerin kaldirilmasi,

• Sifir emisyonlu araçlara doğru ilerliyoruz. İçten yanmali motorda 
daha fazla iyileştirmeye ihtiyaç duyulacak olsa da, Avrupa'nin düşük ve 
sifir emisyonlu araçlara geçişin hizlandirmasi.

TÜKETİCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Sürücülerin düşük yakit tüketimine sahip yeni arabalari seçmelerine 
yardimci olmak için, AB ülkeleri, bir arabanin yakit verimliliğini ve CO2 
emisyonlarini gösteren bir etiket de dahil olmak üzere tüketicilere ilgili 
bilgileri sağlayacaklardir. “Araba etiketleme Direktifi (1999/94/EC Direk-
tifi)”ne göre (European Commission, 1999) kamu yönetimleri; tüketicile-
rin daha az yakit tüketen ve dolayisiyla daha az CO2 yayan arabalarin satin 
almasina veya kiralamasina yardimci olmak ve üreticileri, yeni arabalarin 
yakit tüketimini azaltmaya teşvik etmek zorundadirlar. Ayrica tüketiciyi 
bilgilendirme için aşağida belirtilen gereklilikler sağlanacaktir (European 
Commission, 2020i):  

• Tüm yeni arabalara yapiştirilacak veya satiş noktasinda yakin-
larda gösterilecek yakit ekonomisini ve CO2 emisyonlarini gösteren bir 
etiket;

• İlgili satiş noktasinda veya satiş noktasinda sergilenen veya satişa 
sunulan veya kiralamaya sunulan tüm yeni araba modellerinin resmi yakit 
tüketimi ve CO2 emisyonu verilerini belirgin bir şekilde gösteren bir pos-
ter veya ekran;

• En az yilda bir kez üreticilere danişilarak üretilecek yeni otomo-
billerden kaynaklanan yakit ekonomisi ve CO2 emisyonlari hakkinda bir 
kilavuz. Kilavuz, satiş noktasinda ve her üye devlet içindeki belirlenmiş 
bir kuruluştan ücretsiz olarak temin edilebilir olmalidir;

• Bahsedilen binek otomobil modeli için resmi yakit tüketimi ve 
spesifik CO2 emisyonu verilerini içeren tüm tanitim literatürü. 

SONUÇ 

Dünya gezegeni, alişageldiğimiz davranişlari sürdürmemiz halinde 
bizleri daha fazla taşiyamayacağini defalarca ikaz etmiş durumdadir. Gö-
rünen o ki insanlik medeniyeti kendi geleceği üzerine varoluşsal kararlar 
vermekle yüz yüze kalmiş durumda: “ya değişecek veya değiştirilecek”. 
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Son yillarda “değişmeye yönelik” bazi etkili adimlarin atildiği görülmek-
tedir. Paris İklim Anlaşmasi ve iddiali AB İklim Eylemi ve AB Yeşil Anlaş-
masi, bu adimlara önemli birer örnek olabilir. AB Komisyonu Başkaninca, 
"Avrupa'nin Ay'daki adami"  olarak nitelendirilen Avrupa Yeşil Anlaşmasi, 
Avrupa yönetimi için son derece önemli ve öncelikli bir konudur. 2050 yi-
linda tam bir sifir emisyon bölgesi olmayi hedefleyen AB İklim Eylemi ve 
Avrupa Yeşil Anlaşmasi, on alanda dikkat çekici çevresel düzenlemeler ge-
tirmiştir, bu alanlardan bir tanesi de ulaştirma sektörüdür (Euractiv, 2019). 
Ulaştirma sektörüne yönelik olarak en öne çikan düzenleme, 2035'ten 
itibaren karbon emisyonu üreten yeni araba ve kamyonet satişlarinin ya-
saklanmasidir (Euractiv, 2021b). Diğer taşima türlerinin tamami için de 
önemli çevresel kisitlama ve düzenlemeler getirilmiştir ancak ulaştirma 
modlari içinde en büyük kirleticinin kara yolu ve kara yolu taşitlari içinde 
de başat kirleticinin otomobiller olduğu dikkate alindiğinda söz konusu 
düzenlemenin iyi tasarlanmiş bir hiyerarşiye sahip olduğu ifade edilebilir. 
Bununla beraber, konvansiyonel motor teknolojilerinin terk ediliyor olun-
masi nedeni ile bazi alanlarda işsizlik oluşmasi beklenen bir durumdur. AB 
oluşabilecek bu tür bir işsizlik için, "yetenek geliştirme ve yeniden eğitim 
olanaklari" sağlanacağini açiklamiştir (Euractiv, 2021b). 

Avrupa Yeşil Anlaşmasi’na göre entegre taşimacilik ve multimodal 
sistemler güçlü biçimde desteklenecektir. Kara yolu ile taşinan iç yüklerin 
%75 oraninin önemli bir bölümünün, öncelikli olarak demir yolu ve iç su 
yollarina kaydirilmasi planlanmaktadir. Ayrica demir yollarinin ve iç su 
yollarinin daha iyi yönetilmesi ve kapasitesinin artirilmasi, kisa deniz taşi-
maciliği da dahil olmak üzere demir yolu ve su yoluyla taşimayi içeren çok 
modlu yük taşima mekanizmalari oluşturulacaktir. Ayni stratejinin Türkiye 
için de geçerli olmasi gerektiği düşünülmektedir. Türkiye ulaştirmada, en-
tegrasyon düzeyini en üst seviyeye çikartmali, özellikle yük taşimaciliğin-
da ana taşima türlerini (su ve demir yolu) azami oranda kullanmalidir. Yol-
cu taşimaciliği türleri de ayni prensiple entegre edilmeli ancak öncelikle 
aktif seyahatler (bisiklet ve yaya ulaşimi) baskin hale getirilmelidir. Ayri-
ca, Türkiye neredeyse hiç kullanmadiği iç su yollarini, taşimacilik maksatli 
etkin kullanimi için etkili çevreci yollar aramalidir. Kara yolu ulaşiminin 
en büyük kirletici olduğu dikkate alindiğinda, entegre taşima sistemleri 
sayesinde hem çevresel yararlar hem de taşima verimi elde edilebilecektir.   

Avrupa Yeşil Anlaşmasi çerçevesinde belirtilen, “sifir emisyonlu mo-
bilite” esasen sifir emisyonlu ulaşim sistemi olarak ifade edilebilir. İddiali 
ancak erişilebilir olan  “sifir emisyonlu mobilite” tüm taşima modlarinda 
da sifir emisyon hedefinin ortaya koymaktadir. Ancak bu hedefi tek tek 
taşima modlari için değil, bütünsel ve toptan olarak her bir hareketin sifir 
emisyonla gerçekleştirilmesini amaçlamaktadir. Öte yandan sifir emisyon-
lu mobiliteye başarili bir geçiş; entegre bir yaklaşim ve yeniliği teşvik et-
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mek, kara yolu taşimaciliği sektöründeki teknolojik ilerlemeyi sağlamak 
ve bunlar için doğru ortami oluşturmak gerekmektedir (European  Parlia-
ment  and  The  Council  of  The  European  Union, 2019b).

Avrupa Yeşil Anlaşmasi, ulaşim sektörü ile ilgili sadece sinir emisyon 
düzenlemelerini değil, yakit kalitesi, araçlarin etiketlenmesi, tüketicile-
rin bilgilendirilmesi, yeni ölçüm ve denetim mekanizmalari, yenilenebilir 
ve biyoyakit yönelimi, sifir emisyonlu mobilite gibi iklim eylemlerini de 
yürütmektedir. AB İklim Eylemi ve AB Yeşil Anlaşmasi’nin şimdiden işe 
yaradiğina ilişkin bazi bulgular da mevcuttur: Avrupa Çevre Ajansi’nin 
AB 2019 yili sera gazi emisyon envanteri çalişmasina göre; AB sera gazi 
emisyonlari 2019 yilinda, arazi kullanimi, arazi kullanim değişikliği ve or-
mancilik kaynakli emisyonlar hariç olmak üzere 2018’e göre %3,8 oranin-
da gerilemiş durumdadir (T.C. Ticaret Bakanliği, 2021). Dolayisiyla genel 
olarak AB İklim Eylemi ve AB Yeşil Anlaşmasi’nin ortaya koyduğu umut 
verici hedeflere ulaşabilmesi olağan dahilinde değerlendirilebilir. 

Avrupa Yeşil Anlaşmasi’na göre belirlenmiş olan kara yolu araçlari 
CO2 emisyon performans standartlarinin bir tamamlayicisi olarak Avrupa 
Emisyon Ticareti kara yolu taşimaciliğina uygulanacaktir. Çevreyi en çok 
kirleten gemilerin AB limanlarina erişimini düzenlemek ve demirleyen 
gemileri kiyi elektriği kullanmaya zorlamak da dahil olmak üzere deniz 
taşimaciliği ile ilgili olarak tedbirler alinacaktir. Benzer şekilde, uçaklar 
ve havalimani operasyonlarindan kaynaklanan kirletici emisyonlariyla da 
mücadele edilecektir. Ayrica Avrupa Emisyon Ticaret Sistemi’ne göre, ila-
ve emisyon vergileri veya belirlenmiş limitlerin dişinda olan hizmet veya 
ürünlerin ticaretinin yapilamamasi gibi durumlar olabilecektir (European 
Union, 2015). Bu durum Türkiye için başta ulaştirma sektörü olmak üze-
re diğer tüm üreticiler için son derece ciddi bir sorun olabilir. Bu neden-
le Türkiye için öncelikle Paris İklim Anlaşmasini imzalamasi, AB İklim 
Eylemi ve AB Yeşil Anlaşmasi ilke ve kriterlerini sağlamasi güçlü bir bi-
çimde önerilmektedir. Türkiye, ihracatinin en büyük kismini AB bölgesine 
yapmakta ve hem deniz hem de kara yolunu etkin biçimde kullanmaktadir. 
Avrupa Emisyon Ticaret Sistemi, AB İklim Eylemi ve AB Yeşil Anlaşma-
si çerçevesinde ortaya konulan düzenlemelere uygun olmayan taşimacilik 
veya ticaret faaliyetlerinin, AB bölgesi için doğrudan ya da dolayli olarak 
sonunun gelmek üzere olduğu söylenebilir. Taşimacilarin, hizmet veya mal 
üreticilerinin bu standartlara uygun hale gelmeleri de ayni şekilde güçlü 
olarak önerilmektedir. 

Taşitlar için sadece emisyonlar standartlarini oluşturmak yeterli ola-
mayacaktir. Bununla beraber daha sağlam ve doğru emisyon testleri ile 
ilgili mekanizma ve düzenlemelerin yapilmasi, denetim faaliyetlerinin et-
kin olarak yürütülmesi de gereklidir. 2015 yilinda ortaya çikarilan, VW 
adli otomobil üreticisinin tarihi emisyon skandali ve yolsuzluğu (U.S. 
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Environmental Protection Agency, 2020) bu gerekliliği ortaya koymuştur. 
Dolayisiyla Avrupa Yeşil Anlaşmasi ile oluşturulan yeni emisyon ölçüm 
standart ve yöntemleri, AB bölgesinde etkin olarak uygulanacaktir. Yine 
Türkiye’nin söz konusu denetim sistem ve mekanizmalarina öncelikle 
uyum sağlamasinin yararli olabileceği söylenebilir. Ayrica Türkiye kamu 
ve sektör yönetimleri için yakit standartlari ancak özellikle yenilenebilir 
enerji kaynakli yakitlar, elektrik ve yakit hücresi teknolojilerine yönelimi 
hatta bu alanda yatirimlarla kendileri için önemli rekabet alanlari yaratma-
lari özellikle önerilebilir. 

Esasen Türkiye, AB bölgesine göre hem daha çok yüksek düzeyde 
potansiyele hem rakipsiz ulaştirma avantajlarina (özellikle coğrafik, istih-
dam, filo varliği vs.) sahip olmasi sayesinde, Avrupa Yeşil Anlaşmasi’nda 
belirtilen hedefleri çok daha önceden ve çok daha etkin olarak gerçekleşti-
rebilecek durumdadir. Türkiye’nin AB bölgesine göre çok daha kisa zaman 
içinde ve çok daha fazla çevresel iyileştirmeler yaparak dünya üzerindeki 
ilk “sifir emisyon alani” olabilir. Böylece “dünya üzerinde koyu yeşil bir 
benek” ya da “dünya içinde yeşil bir gezegen” haline gelerek; çevresel 
maliyetlerini azaltmak, sağlikli bir çevre ve toplum haline gelmek, hava 
kalitesi ile canlilarin ve insanlarin yaşam kalitesini artirmak, kirliliğe bağli 
erken ölümleri ve diğer kayiplari sonlandirmak, AB ile ticarette önemli 
avantajlar elde etmek, yeşil dünya için yeşil hizmet/ürünler üretmek ve 
bu alanda eşsiz firsatlari yakalamak olasidir. Her ne kadar yeşil faaliyetler 
maliyetli gibi gözükse de, konvansiyonel yöntemlerinin sonlarina haylice 
yaklaşmalari ve olabildiğince koyu tonlardaki yeşil faaliyetlerin eşsiz fir-
satlar ve boş alanlar sunmasi dikkate değer bir husustur. 
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GİRİŞ

Bankacilik fon transferi yoluyla ekonomiye kaynak aktaran ve bu 
yüzden ülke kalkinmasinda önemli işlevleri olan bir sektördür. Bu sektör 
içinde mevduat, yatirim ve kalkinma bankalari ile birlikte faaliyet gösteren 
katilim bankalari, faizsiz finans anlayişina göre çalişan finansal kurum-
lardir. Katilim bankaciliği tasarruflarini İslami esaslara göre faiz almadan 
değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri ile finansman ihtiyaçlarini faiz 
ödemeden karşilamak isteyen yatirimcilar, girişimciler arasinda fon trans-
ferini sağlayan finansal aracilardir. Faizsiz finans (bankacilik) anlayişinda 
mevcut finansal  riskler, kâr veya zarar ortakliği (kar paylaşimi) şeklinde  
banka ve müşterileri arasinda paylaşilmaktadir (Karhan, 2015; El Qorchi, 
2005; Iqbal ve Molyneux, 2005; Akyüz vd., 2020)

Türkiye’de özellikle son yillarda tasarruf sahipleri ve girişimciler tara-
findan katilim bankaciliğina yönelik ilgi istikrarli bir şekilde artmaktadir. 
Devletin katilim bankalarina yönelik teşvik edici politikalari ve ayrica dev-
letin yeni bankalar kurmak suretiyle sektöre doğrudan bir oyuncu olarak 
girmesiyle birlikte bu ilginin düzeyi artiş trendine girmiştir. 

Katilim bankaciliğinin bankacilik sektöründeki ağirliğinin artmasiyla 
birlikte araştirmacilar tarafindan daha yakindan izlenir hale gelmişlerdir. 
Çünkü performans analizleri sadece bankanin ortaklari, çalişanlari, rakip-
leri, potansiyel yatirimcilar için değil tüm paydaşlari için önemli bilgiler 
sağlamaktadir. Katilim bankaciliğinin performans ölçümü ve kendi ara-
larinda veya mevduat bankalariyla karşilaştirmali performans analizi ile 
ilgili çalişmalar son yillarda oldukça artmiştir. Bu çalişmalarda çok kriterli 
karar verme tekniklerinden (ÇKKV) birçoğu kullanilmiştir. Bu konudaki 
çalişmalar literatür bölümünde özetlenmektedir.

Bu çalişmada Türkiye’de faaliyet gösteren katilim bankalarinin 2018-
2020 yillari arasindaki finansal performanslari karşilaştirilacaktir. Amaç, 
son 3 yillik dönemde hangi bankalarin daha yüksek finansal performans 
gösterdiklerini saptayabilmektir. Ayrica, yüksek performansta banka sa-
hipliğinin öneminin olup olmadiği sorusuna da yanit bulunmaya çalişi-
lacaktir. Performans analizi sürecinde çok kriterli karar verme teknikle-
rinden (ÇKKV) en basiti olarak belirtilen Ağirlikli Toplam Model (SAW) 
yöntemi uygulanacaktir. Katilim bankalarinin performans analizlerinde bu 
yöntem daha önce kullanilmamiştir. Çalişma başlica beş başliktan oluş-
maktadir. Giriş başliği altinda, katilim bankaciliğinin ekonomik hayat açi-
sindan önemi kisaca vurgulandiktan sonra, ikinci bölümde, konuyla ilgili 
daha önce yayinlanmiş makalelere yer verilmektedir. İzleyen bölümde, ça-
lişmanin yöntemiyle ilgili teorik açiklamalar yapilmaktadir. Daha sonraki 
uygulama bölümünde, araştirmadan ortaya çikan tespitler ele alinmaktadir. 
Ortaya çikan tespitler çalişmanin son bölümünde değerlendirilmektedir. 
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1.LİTERATÜR  

Katilim bankalarinin ÇKKV teknikleri ile finansal performanslarinin 
karşilaştirildiği bilimsel araştirmalarin sayisi Türkiye’de son yillarda art-
miştir.  Bunun en önemli nedeni, katilim bankalarinin bankacilik sistemin-
deki ağirliğinin son yillarda artmiş olmasidir. Türkiye’deki  katilim banka-
larinin finansal performansinin karşilaştirildiği  veya ölçüldüğü bilimsel 
yayinlarin  geniş bir özeti aşağida yer almaktadir.  

Esmer ile Bağci (2016) Türkiye’deki katilim bankalarinin 2005-2014 
arasindaki finansal performanslarini eşit ağirlik ve TOPSIS yöntemleriyle 
analiz etmişlerdir. Çalişmada 7 finansal oran değerlendirme kriteri olarak 
kullanilmiştir. Bank Asya en yüksek performansli katilim bankasi olmuş-
tur.

Ayriçay vd. (2017) Türkiye’deki katilim bankalarinin 2016 yilindaki 
finansal performanslarini AHP ve GİA yöntemleriyle incelemişlerdir. Ça-
lişmada 10 kriter kullanilmiştir. En yüksek performansli katilim bankasi 
Vakif Katilim, en düşük performansli katilim bankasi ise Albaraka Türk 
Katilim olmuştur.

Ömürbek vd. (2018)  Türkiye’deki katilim bankalarinin 2016 yilinda-
ki finansal performanslarini eşit ağirlik, ARAS ve WASPAS yöntemleriyle 
araştirmişlardir. Çalişmada seçilen kriterlerin (sermaye yeterliği, öz kay-
nak verimliliği, aktiflerin getirisi, dağitilan temettü oranlari) eşit derecede 
önemli olduğu varsayilmiştir. ARAS ve WASPAS yöntemlerinin her ikisi-
ne göre en yüksek performansli katilim bankasi Kuveyt Türk Bankasidir.

Alsu vd. (2018) Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Katar, Ürdün ve 
Türkiye’deki 18 katilim bankasinin 2009-2015 yillari arasindaki finansal 
performanslarini TOPSIS yöntemleriyle analiz etmişlerdir. Kriter ağirlik-
lari araştirmacilar tarafindan belirlenmiştir. Likidite, karlilik, faaliyet ve 
finansal yapi oranlarini temsil eden 10 adet finansal oran kriter olarak se-
çilmiştir. Suudi Arabistan ve Katar’da faaliyet gösteren katilim bankalari-
nin daha yüksek performansli olduklari ortaya çikmiştir. Albaraka Türk en 
yüksek performansli Türkiye’deki katilim bankasi olmuştur.

Dikici (2018) Türkiye’deki mevduat ve katilim bankalarinin 2012-
2016 yillari arasindaki finansal performanslarini eşit ağirlik, TOPSIS ve 
VIKOR yöntemleriyle analiz etmişlerdir. Çalişmada 16 kriter kullanilmiş-
tir. Mevduat bankalari her iki yönteme göre katilim bankalarina göre daha 
yüksek bir performansa sahiptirler.

Gündoğdu (2018) Türkiye’deki katilim bankalarinin 2010-2017 yil-
lari arasindaki finansal performanslarini eşit ağirlik ve GRİ yöntemleriyle 
incelemiştir. Çalişmada 15 finansal oran kullanilmiştir. Türkiye Finans Ka-
tilim 2017 yilinda en yüksek performansli katilim bankasi olmuştur. Ban-



219Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler .

kalarin finansal performanslari yillar içinde düzenli değildir.

Gezen (2019) Türkiye’deki üç katilim bankasinin 2010-2017 arasin-
daki finansal performansini ENTROPI, WASPAS yöntemleriyle analiz et-
miştir. İlk 5 yilda en yüksek performansli Türkiye Finans Katilim olurken, 
izleyen yillarda Kuveyt Türk olmuştur.

Akgül (2019) Türkiye’deki bankacilik sektörünün 2010-2018 yillari 
arasindaki finansal performansini ENTROPI ve SAW, ARAS MAUT yön-
temleriyle incelemiştir. Likit aktifler/kisa vadeli yükümlülükler en önemli 
kriter olurken, onu sirasiyla alinan krediler/toplam varliklar ve duran var-
liklar/toplam varliklar kriterleri takip etmiştir. Sektörün en performansli 
yili 2010 iken, en düşük performansli yili 2018 olmuştur.

Gözkonan ve Küçükbay (2019) Türkiye’deki 13 adet mevduat ve kati-
lim bankasinin 2008-2017  arasindaki finansal performanslarini Eşit Ağir-
lik, TOPSIS, GRİ yöntemleri uygulayarak araştirmişlardir. Araştirmada 
8 finansal oran kullanilmiştir. Geleneksel bankalarin performansi katilim 
bankalarinin performansina göre daha yüksektir. Akbank her iki yönteme 
göre en performansli bankadir. Kuveyt Türk en başarili katilim bankasidir.

Bayram (2020) Türkiye’de faaliyet gösteren beş katilim bankasinin 
2016-2019 arasindaki finansal performanslarini entegre CRITIC-PRO-
METHEE yöntemiyle incelemiştir. İncelemede karlilik, likidite, sermaye 
yeterliliği, aktif kalitesi, kur riski, gelir-gider yapisina ilişkin 10 kriter kul-
lanilmiştir. Ziraat Katilim en başarili bankadir.

Akyüz vd. (2020) Türkiye’deki katilim bankalarinin 2013-2017 yillari 
arasindaki finansal performanslarini CAMELS yöntemiyle analiz etmiş-
lerdir. Sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, yönetim kalitesi, karlilik, likidite, 
piyasa riskine duyarlilik kritelerini temsil eden 21 finansal oran kullanil-
miştir. İncelenen dönemde CAMELS puani en yüksek olan banka 2017 
yilindaki performansi ile Vakif Katilim bankasidir. Katilim bankalarinin 
performansi 2015 yilindan itibaren düşmüştür.

Çakar (2020) Türkiye’de faaliyet gösteren katilim bankalarinin 2015-
2019 arasindaki finansal performansini eşit ağirlik ve TOPSIS yöntemle-
riyle incelemiştir. Personel başina kar payi giderleri etkinliği, aktif etkinli-
ği, kredi etkinliği, kar payi gelir etkinliği, öz kaynaklar etkinliği,  takipteki 
krediler etkinliğine ilişkin oranlar seçilen değerlendirme kriterleridir. Zira-
at Katilim 2015-2019 döneminde en iyi personel finansal etkinliğine sahip 
bankadir. Kamu sermayeli katilim bankalarinin çalişanlarinin etkinlikleri 
özel sermayeli katilim bankalarinkine nazaran  daha yüksektir.

Çelik (2020) Türkiye’deki katilim bankalarinin 2019 yilindaki finan-
sal performanslarini CRITIC ve MABAC yöntemleriyle analiz etmiştir. 
Çalişmada 10 farkli kriter kullanilmiştir. Bunlar içinde şube sayisi en 
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önemli kriterdir. Ziraat Katilim en yüksek performansli katilim bankasidir.

Karavardar ve Çilek (2020) Türkiye’deki katilim bankalarinin 2016-
2018 yillari arasindaki finansal performanslarini MULTI-MOORA yönte-
mi uygulayarak araştirmişlardir. Çalişmada 9 değerlendirme kriteri kulla-
nilmiştir. Vakif Katilim en başarili bankadir.

Odabaş ve Bozdoğan (2020) Türkiye’deki katilim bankalarinin 2016-
2018 yillari arasindaki finansal performanslarini ELECTRE yöntemleriyle 
analiz etmişlerdir. Kriter ağirliklari uzman görüşüyle belirlenmiştir. Çaliş-
mada 32 finansal oran değerlendirme kriteri olarak kullanilmiştir. Vakif 
Katilim en yüksek performansli bankadir.

Öndeş vd. (2020) Türkiye’deki 4 mevduat ve 3 katilim bankasinin 
2013-2016 yillari arasindaki finansal performanslarini ELECTRE yönte-
mi uygulayarak araştirmişlardir. Kriter ağirliklari yazarlar tarafindan be-
lirlenmiştir. Sermaye yeterlik orani, öz kaynak/toplam aktifler, takipteki 
krediler/toplam krediler, likit aktifler/toplam aktifler, net kar/öz kaynaklar 
oranlari kriter olarak seçilmişlerdir. Kuveyt Türk’ün Türkiye Finans ve Şe-
kerbank’a karşi mutlak bir üstünlüğü vardir.

Tetik ve Şahin (2020) Türkiye’deki katilim bankalarinin 2011-2019 
yillari arasindaki finansal performanslarini TOPSIS yöntemiyle analiz et-
mişlerdir. Çalişmada 7 finansal oran kriter olarak kullanilmiştir. Türkiye 
Finans en yüksek performansli katilim bankasidir.

Bektaş (2021) Türkiye’de faal katilim bankalarinin 2018-2019 ara-
sindaki finansal performanslarini ENTROPI ve MAIRCA yöntemleriyle 
incelemiştir. Toplam öz kaynaklar,  aktifler, krediler ve alacaklar, mevdu-
atlar, şube ve personel sayisi seçilen kriterlerdir. Ziraat Katilim 2018’de 
en yüksek performansli banka iken, Kuveyt Türk 2019 yilinda en yüksek 
performansli banka olmuştur.

Bayram (2021) Türkiye’de faaliyet gösteren katilim bankalarinin 2010-
2019 yillari arasindaki finansal performansini CRITIC ve EDAS yöntem-
leriyle araştirmişlardir. Araştirmada on beş kriter seçilmiştir. 2019 yilinda 
en başarili banka Ziraat Katilim olmuştur. Ziraat Katilim bankasini Türkiye 
Finans Katilim takip etmiştir. Albaraka Türk Katilim özel sermayeli katilim 
bankalari arasinda en yüksek performansli bankadir. Kamu bankalarinin faa-
liyete geçmesi özel bankalarin performansini olumsuz etkilemiştir.

Eren vd. (2021) Türkiye’deki katilim bankalarinin 2018-2019 arasin-
daki finansal performanslarini MULTI-MOORA ve MAUT yöntemleriyle 
analiz etmişlerdir. Çalişmada 38 finansal oran kullanilmiştir. Multi-MOO-
RA yönteminin kullanildiği 2018 yilinda Vakif Katilim,  MAUT yöntemi-
nin uygulandiği 2019 yilinda Kuveyt Türk en yüksek performansli katilim 
bankalaridir.
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Köse vd. (2021) Türkiye’deki katilim bankalarinin 2020 yilindaki fi-
nansal performanslarini MAUT yöntemi ile incelemişlerdir. Çalişmada 38 
adet CAMELS finansal orani kullanilmiştir. COVİD-19 öncesi olan 2020 
ilk çeyreğinde Türkiye Finans Katilim en yüksek performansli banka iken, 
COVİD-19 sonrasi olarak nitelendirilen 2020 ikinci çeyreğinde Vakif Ka-
tilim en yüksek performansli katilim bankasi olmuştur.

Bu çalişma katilim bankalarinin SAW yöntemiyle analiz edildiği ilk 
ve tek çalişma olarak literatüre katki sağlayacaktir.

2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Araştirmada ÇKKV yöntemlerinden SAW uygulanmiştir. Çok sayida 
alternatif içinden en yüksek performansli olani seçebilmek için çok sayi-
da ve bazen birbiriyle çelişen kriterlerden faydalanan yöntemlere ÇKKV 
denir. 

Basit Toplamli Ağirliklandirma-BTA (Simple Additive Weighting=-
SAW)  basit ve yaygin kullanilan bir ÇKKV tekniğidir (Özbek, 2017). 
Puanlama yöntemi olarak da bilinen SAW’in literatürdeki bir başka ismi 
de Ağirlikli Toplam Model (Weighted Sum Model=WSM)’dir. 1954 yi-
linda Churchman ile Ackoff tarafindan tasarlanmiştir.  Yöntemin temel 
ilkesi, her bir kriter bazinda her alternatifin performans değerlerinin ağir-
likli toplamini bulmaktir (Melia, 2015; Özbek 2015b) . Yöntemin doğru 
uygulanmasi için kriter değerlerinin alternatif bazinda karşilaştirilabilir 
ve sayisal olmasi gereklidir (Hwang ve Yoon, 1981; Pimerol ve Romeo, 
2000). Alternatifler içinden elde edilen toplam puana göre en yüksek pu-
ana sahip olan tercih edilir. SAW tekniğinin uygulama aşamalari aşağida 
açiklanmiştir (Özbek, 2015a; Urmak vd. 2017). 

Birinci adimda, analizde incelenen alternatifler (m) ve kriterler (n) 
belirlenir. Yatay eksende alternatiflerin, dikey eksende ise kriterlerin yer 
aldiği başlangiç karar matrisi oluşturulur. 

Kriterlerin fayda (maksimum) veya maliyet (minimum) yönlü olup 
olmadiklari belirlendikten sonra, ikinci adimda, başlangiç karar matrisinde 
yer alan her bir değerin normalizasyon işlemi yapilir. Kriterlerin fayda ve 
maliyet esasina göre normalizasyon işlemi farklidir. Fayda yönlü kriterle-
rin normalize edilmesi için Denklem (1) maliyet yönlü kriterlerin normali-
zasonu için Denklem (2) kullanilir.
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Üçüncü adimda, kriter ağirliklari 2.adimda hesaplanmiş normalize 
edilmiş değerleri ile çarpilip her bir alternatif bazinda yatay olarak 
toplanarak her bir alternatifin tercih değeri 𝑆𝑗 hesaplanir.

Denklem (3)’te yer alan 𝑤𝑖𝑗, kriterin ağirliğini yani önem derecesini 
göstermektedir. Kriter ağirliklari araştirmacinin, uzmanin görüşlerine göre 
belirlenebileceği gibi objektif ağirliklandirma yöntemleri kullanilarak da 
belirlenebilir. Yüksek 𝑆𝑗 değeri olan alternatif daha fazla tercih edilir. 
Değerler yüzde olarak hesaplanirsa Denklem (4) uygulanir;

3. UYGULAMA

Bu bölümde ilk önce Türkiye’deki katilim bankaciliğinin temel gös-
tergeleri değerlendirilecektir. Daha sonra Türkiye’deki katilim bankalari-
nin 2018-2020 arasindaki finansal performanslari karşilaştirilacaktir. 

Türkiye’de faaliyet gösteren katilim bankaciliği sektörünün son yillar-
da geliştiği ve bankacilik sektörü içindeki aktif payinin artiği gözlenmek-
tedir. Türkiye’de katilim bankaciliği sektörüne ait temel göstergeler Tablo 
(1)’de gösterilmektedir.

Tablo 1. Türkiye’deki Katılım Bankacılığı Sektörüne İlişkin Temel Göstergeler

Temel Göstergeler 2018 2019 2020
Katilim Bankasi Sayisi 5 6 6
Şube Sayisi 1,122 1,179 1,254 
Çalişan Sayisi 15,654 16,040 16,838 
Bankacilik Sektör Payi (%) 5.3 6.3 7.2 
Toplanan Fonlar (Milyon TL) 137,220 215,456 328,806 
Kullandirilan Fonlar (Milyon TL) 124,562 149,476 255,592 
Toplam Aktifler (Milyon TL) 206,806 284,459 436,711 
Öz Kaynaklar (Milyon TL) 16,780 21,767 27,606 
Net Kar (Milyon TL) 2,097 2,433 3,716 

Kaynak: Türkiye Katilim Bankalari Birliği (TKBB). Katilim Bankalari 2019, 
2020. Erişim Tarihi: 20.08.2021 ve erişim adresi: https://tkbb.org.tr/Documents/
Yonetmelikler/TKBB_FR20_TR_KOD2.pdf

Tablo 1’e göre, Türkiye’de katilim bankaciliği sektöründe faaliyet 
gösteren katilim bankasi sayisi 2019 yilinda Türkiye Emlak Katilim Ban-
kasi’nin kurulmasiyla 5’ten 6’ya yükselmiştir. 2020 yilinda toplam 6 olan 
banka sayisinda herhangi bir değişiklik olmamiştir. Sektörde şube ve ça-
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lişan sayisinda son 3 yilda ilimli bir artiş olmuştur. Sektörde faaliyet gös-
teren 6 katilim bankasinin 2020 yili sonunda 1.254 şubesi bulunmaktadir. 
Katilim bankaciliği sektöründe çalişan personel sayisi ise 2020 yili sonun-
da 16.838 kişidir. Katilim bankaciliği sektörünün bankacilik sektörünün 
aktif toplami içindeki sektör payi, son üç yilda istikrarli bir şekilde artarak, 
2018 yilindaki yüzde 5.3’ten 2020 yili sonunda yüzde 7.2 düzeyine yük-
selmiştir. 

Tablo 1’e göre, Türkiye’deki katilim bankaciliği sektörünün finansal 
büyüklükleri son 3 yilda belirgin bir artiş göstermiştir. Mevduatin eşdeğeri 
olan toplanan fonlarin miktari son 3 yilda yüzde 134.7 oraninda artarak 
2020 yili sonunda yaklaşik 328 Milyar TL’ye ulaşmiştir. Kredinin eşdeğeri 
olan kullandirilan fonlardaki artiş yüzde 92.8 olmuş, 2020 yilinda 255,5 
Milyar TL’ye çikmiştir. Sektörün aktif toplami yüzde 111.4 artarak 2020 
yili sonunda 436,7 Milyar TL’ye yükselmiştir. Katilim bankaciliği sektö-
rünün öz kaynaklari son üç yilda yüzde 64.5 artiş göstermiş ve 27.6 Mil-
yar TL’ye ulaşmiştir. Sektörün gerçekleştirdiği net kar 2018-2020 yillari 
arasinda yüzde 77.2 artiş göstererek 2020 yili sonunda 3.7 Milyar TL’ye 
yükselmiştir.

Katilim bankaciliği sektöründe faaliyet gösteren bankalarin (alter-
natifler) 2018-2020 yillari arasindaki seçilmiş finansal oranlari TKBB 
internet sitesinden elde edilmiştir. Bankalarin finansal performans öl-
çümünde kullanilan kriterler (finansal oranlar) sermaye yeterliliği, kal-
diraç, karlilik ve aktif kalitesi ile ilgili finansal oranlardir. Bu kriterlere 
ilişkin denklemler, hedef yönleri ve ağirliklari Tablo 2’de gösterilmek-
tedir.

Tablo 2. Kriterler, Denklemleri ve Özellikleri 

Kriterler Kriter Denklemi Kodu Hedef Ağirlik (w)
Sermaye 
Yeterliliği

Öz kaynaklar/Toplam 
Varliklar K1 Mak 0.167

Kaldiraç Orani

Kullandirilan Fonlar/ 
Toplam Varliklar K2 Mak 0.117

Kullandirilan Fonlar/ 
Toplanan Fonlar K3 Mak 0.117

Karlilik

Net Dönem Kâri/ Toplam 
Varliklar K4 Mak 0.217

Net Dönem Kâri/Öz 
kaynaklar K5 Mak 0.217

Aktif Kalitesi Takipteki Alacaklar Orani K6 Min 0.167

Kaynak: TKBB
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Türkiye’deki katilim bankalarinin performanslarinin karşilaştirilma-
sinda dikkate alinan kriter sayisi toplami 6 adettir. Öz kaynaklar/toplam 
varliklar, Kullandirilan fonlar/toplam varliklar, Kullandirilan fonlar/topla-
nan fonlar, Net dönem kari/toplam varliklar, Net dönem kari/öz kaynaklar, 
Takipteki alacaklar oranlari analizde kullanilan kriterlerdir.

Tablo 2’de K6-Takipteki alacaklar hariç seçilen kriterlerin tümü  
“Mak” yönlü kriterlerden (ölçütlerden) oluşmaktadir. “Mak” ölçütler, fay-
da yönlü olup, bankanin başarisi için maksimum değerde olmasi arzu edil-
mektedir. “Min” ölçütler için tersi doğrudur. Tablonun son sütunundaki 
değerler, ilgili kriterin performans analizindeki önem derecesini gösteren 
kriter ağirliklaridir. Yüksek bir ağirlik değeri, ilgili kriterin önem derece-
sinin de yüksek olduğunu göstermektedir. Çalişmada kriter ağirliklari için 
“kismi eşit ağirlik” yöntemi kabul edilmiştir. Bunun için ilk önce (w=1/n) 
denklemi ile her bir kriterin eşit ağirliklari (w=1/6=0.167) bulunmuştur. 
İkinci aşamada, karlilik ile ilgili kriterlere performans değerlendirmesinde 
daha önemli olduklari için 0.05 puan eklenmiş, buna karşilik kaldiraç kri-
terlerinden ise 0.05 puan indirilmiştir. Kriterlerin ağirlik değerleri toplami 
Denklem (5)’de görüldüğü gibi sürekli olarak 1 olmalidir.

 

Türkiye’de katilim bankaciliği sektöründe faaliyet gösteren 6 banka 
vardir. Bu bankalardan üç tanesi kamu sermayeli ( Vakif, Ziraat ve Em-
lak) diğer üç tanesi ise özel sermayeli bankalardir. Tablo 3’te Türkiye’de 
faaliyet gösteren katlim bankalarinin 2020 yilina ait temel göstergeleri yer 
almaktadir. 

Tablo 3. Türkiye’deki Katılım Bankaları (2020)

KOD Banka
Şube 
Sayisi

Çalişan 
Sayisi

Grup 
Aktif 
Payi

Toplanan 
Fonlar

Kullandirilan 
Fonlar

Toplam 
Aktif Öz Varlik Net Kar

1
Albaraka 
Türk 229

               
3,390 0.16

      
51,613,124 

      
42,415,955 

      
69,315,799 

        
4,044,227 

           
254,737 

2
Kuveyt 
Türk 435

               
6,000 0.35

    
122,172,984 

      
79,054,048 

    
152,290,315 

        
7,995,097 

        
1,400,281 

3
Türkiye 
Finans 319

               
3,731 0.19

      
57,390,586 

      
47,739,939 

      
81,370,822 

        
5,495,302 

           
675,677 

4
Vakif 
Katilim 116

               
1,642 0.12

      
39,566,471 

      
29,423,793 

      
53,157,628 

        
4,798,566 

           
666,866 
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5
Ziraat 
Katilim 105

               
1,261 0.14

      
46,386,150 

      
43,359,636 

      
60,186,996 

        
3,734,273 

           
638,562 

6
Emlak 
Katilim 50

                  
814 0.05

      
11,677,400 

      
13,599,033 

      
20,390,177 

        
1,539,266 

             
80,597 

 TOPLAM
               
1,254 

             
16,838 1.00

    
328,806,715 

    
255,592,404 

    
436,711,737 

      
27,606,731 

        
3,716,720 

Kaynak: TKBB 

Tablo 3’e göre, katilim bankaciliği sektörü içinde özel sermayeli kati-
lim bankalari hâkim grup (yüzde 70 pay) olup, buna karşin kamu sermayeli 
bankalar ise azinlik paya (yüzde 30) sahiptir. Aktif toplami bakimindan en 
büyük bankanin yüzde 35 sektör payi ile Kuveyt Türk Katilim olduğu gö-
rülmektedir. Aktif toplami dişinda da, şube sayisi, çalişan sayisi, toplanan 
ve kullandirilan fonlar, öz varlik ve net kar kalemlerinde Kuveyt Türk’ün 
mutlak üstünlüğü vardir. Onu Türkiye Finans ve Albaraka Türk takip et-
mektedir.

Katilim bankalarinin performans analizi için ÇKKV tekniklerinden 
SAW yöntemi uygulanmiştir. Performans analizinde ilk önce her üç yil için 
karar matrisleri düzenlenmiştir. Sonra bu matrislere bağli olarak her bir 
yilin performans siralamasi SAW metodu işlem adimlari izlenerek yapil-
miştir. Çalişmada 2020 yilina ilişkin performans siralamasi işlem adimlari 
ayrintili bir şekilde gösterilmiştir. 

Aşağida, 2020 yilina ilişkin düzenlenen başlangiç karar matrisi, kati-
lim bankalari performans kriter değerleri olarak Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4. Katılım Bankaları Performans Kriter Değerleri (2020) 

KOD Kriter/Alternatif
Öz kaynaklar/
Toplam Varliklar

Kullandirilan 
Fonlar/ 
Toplam 
Varliklar

Kullandirilan 
Fonlar/ 
Toplanan 
Fonlar

Net Dönem 
Kâri/ 
Toplam 
Varliklar

Net Dönem 
Kâri/Öz 
kaynaklar 

Takipteki 
Alacaklar 
Orani

1 Albaraka Türk 0.058 0.607 0.815 0.004 0.063 0.048
2 Kuveyt Türk 0.052 0.486 0.606 0.009 0.175 0.037
3 Türkiye Finans 0.068 0.578 0.820 0.008 0.123 0.056
4 Vakif Katilim 0.090 0.548 0.736 0.013 0.139 0.024
5 Ziraat Katilim 0.013 0.635 0.824 0.011 0.810 0.027
6 Emlak Katilim 0.010 0.666 1.162 0.004 0.389 0.013

MAK 0.090 0.666 1.162 0.013 0.810 0.056
MİN 0.010 0.486 0.606 0.004 0.063 0.013

Kaynak: TKBB istatistiklerinden yararlanilarak yazar tarafindan oluş-
turulmuştur.

Tablonun satirlarinda katilim bankalari (alternatif, seçenek, karar nok-
tasi) ve sütunlarinda ise kriterler (ölçütler) bulunmaktadir. Başlangiç matri-
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sinde 6’şar alternatif ve kriter bulunmaktadir. Kriterlerin mak/min özellik-
leri tabloda belirtilmektedir. Kriterlerin  5’i fayda , biri maliyet odaklidir. 
Tablodaki her kriter için maksimum ve minimum değerler hesaplanmiştir. 

İkinci aşamada Tablo 4’te yer alan değerler normalize edilmiştir. Nor-
malizasyon işlemi ile birbirinden farkli ölçekteki kriter değerleri 0-1 ska-
lasi içine alinmiştir. 1 değeri maksimum performansi gösterirken, 0 değeri 
minimum performansi göstermektedir. Bu işlemler yapilirken Mak yönlü 
kriterler için Denklem (1) ve Min yönlü K6 kriteri için Denklem (2) uygu-
lanmiştir. Normalize edilen matris Tablo 5’te yer almaktadir. 

Tablo 5. Normalize Edilmiş Matris

2020 Mak Mak Mak Mak Mak Min
KOD K1 K2 K3 K4 K5 K6
1 0.6463 0.9116 0.7012 0.2929 0.0777 0.2708
2 0.5816 0.7305 0.5215 0.7329 0.2162 0.3514
3 0.7481 0.8685 0.7052 0.6619 0.1518 0.2321
4 1.0000 0.8227 0.6330 1.0000 0.1715 0.5417
5 0.1451 0.9542 0.7091 0.8457 1.0000 0.4815
6 0.1127 1.0000 1.0000 0.3151 0.4797 1.0000

Kaynak: Yazar tarafindan düzenlenmiştir.

Sonra Denklem (3)  yardimiyla normalize edilmiş değerler kriter ağir-
liklari (w) ile çarpilarak her bir seçenek (alternatif)  için tercih değerleri 
bulunmuştur. Bunun ardindan,  tercih değerleri büyükten küçüğe dizilerek 
katilim bankalarinin 2020 yili performans siralamasi düzenlenmiştir. Tablo 
(6)’da toplam tercih değerleri ile performans siralamasi yer almaktadir. 

Tablo 6. Tercih Değerleri-Performans Sıralaması 

KOD K1 K2 K3 K4 K5 K6 Tercih 
Değeri Sira

1 0.1077 0.1064 0.0818 0.0635 0.0168 0.0451 0.4213 6
2 0.0969 0.0852 0.0608 0.1588 0.0468 0.0586 0.5072 5
3 0.1247 0.1013 0.0823 0.1434 0.0329 0.0387 0.5233 4
4 0.1667 0.0960 0.0739 0.2167 0.0372 0.0903 0.6806 2
5 0.0242 0.1113 0.0827 0.1832 0.2167 0.0802 0.6984 1
6 0.0188 0.1167 0.1167 0.0683 0.1039 0.1667 0.5910 3

Kaynak: Yazar tarafindan düzenlenmiştir.

Tablo 6’ya göre, 2020 yilinda en büyük tercih değeri (finansal perfor-
mansa) gerçekleştiren katilim bankasi 5 kodlu bankadir. Bu yüzden, ilgili 
banka performans siralamasinda birinci olmuştur. En kötü performans 1 
kodlu katilim bankasidir. Söz konusu uygulama adimlari 2018 ve 2019 
yillari için de yapilmiştir. 2018 yilinda en yüksek performansi gösterenler 
sirasiyla 5,4,2 kodlu bankalardir. 2019 yilinda ise en başarili olanlar sira-
siyla 5,4,6 kodlu bankalardir.
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Katilim bankalarinin tercih değerlerinin 2018-2020 yillari arasindaki 
aritmetik ortalamasina göre dönemin performans siralamasi düzenlenmiş-
tir. Türkiye’de faaliyet gösteren katilim bankalarinin 3 yillik ortalama per-
formansi Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7. Performans Sıralaması (2018-2020)

KOD Bankalar Toplam Tercih 
Değeri

Performans 
Siralamasi

1 Albaraka Türk 0.4160 6
2 Kuveyt Türk 0.6107 4
3 Türkiye Finans 0.5680 5
4 Vakif Katilim 0.7359 2
5 Ziraat Katilim 0.8160 1
6 Emlak Katilim 0.6118 3

Kaynak: Yazar tarafindan düzenlenmiştir.

Tablo 7’ye göre, 2018-2020 arasinda toplam tercih değeri en yüksek 
olanlar kamu sermayeli katilim bankalaridir. Dönemde en yüksek perfor-
mansli banka Ziraat Katilim olmuştur. Ziraat Katilim ayni zamanda her üç 
yilda da en yüksek performans göstermiştir. Ziraat katilimin bu başarisinda 
yüksek kullandirilan fonlar/ toplam varliklar, düşük takipteki alacaklar orani 
kriterleri etkili olmuştur. Bankanin özellikle 2018 yilinda 6 kriterden karli-
lik kriterleri dişindaki 4 kriterde en iyi olmasi oldukça önemli bir başaridir. 
2020 yilinda sadece net dönem kari/öz kaynaklar kriterinde en iyi olmasi 
performansinin pandemi döneminde biraz azaldiğini da göstermektedir.  An-
cak, son 3 yil ortalamasi dikkate alindiğinda en yüksek performansli katilim 
bankasi olmayi başarmiştir. Ziraat katilimi izleyerek ikinci sirada yer bulan 
bir başka başarili katilim bankasi Vakif Katilim Bankasidir. Vakif Katilim da 
her yil Ziraat Katilimin ardindan 2.sirada yer alarak önemli bir başariya imza 
atmiştir.  Vakif katilim özellikle Net dönem kari/toplam varliklar kriterinde 
başarili olmuştur. Türkiye Emlak Katilim ise henüz 2 yildir faaliyet göster-
mesine rağmen 2020 yilinda 3 kriterde ( kullandirilan fonlar/ toplam varlik-
lar, kullandirilan fonlar/toplanan fonlar ve takipteki alacaklar orani) en iyi 
banka olmayi başarmiş ve dönem boyunca ortalamada 3.sirada yer almiştir. 

Tablodan en düşük performansli katilim bankalarinin kamu bankala-
rina göre aktif toplami yüksek olan özel sermayeli bankalar olduğu tespit 
edilmektedir. En düşük performansli banka Albaraka Türk’tür. Bankanin 
her üç yilda düşük karlilik oranlarina ve nispeten yüksek takipteki alacak-
lar oranina sahip olmasi, bu olumsuz sonucu önemli ölçüde etkilemiştir. 
Sirasiyla Türkiye Finans ve Kuveyt Türk düşük performans değerleri ile 
söz konusu bankayi izlemektedirler. 
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SONUÇ

Katilim bankaciliği geleneksel bankalar gibi atil fonlarin toplanarak 
yatirimlara dönüştürülmesine olanak sağlayan ve bu kaynak transferiyle 
ekonomik kalkinmaya destek olan finansal aracilardir. Katilim bankaciliği 
Türkiye’de bankacilik sektör payini istikrarli şekilde artirarak araştirmaci-
larin dikkatlerini üzerine çeken finansal kurumlardir. 

Bu araştirmada Türkiye’deki 6 katilim bankasinin 2018-2020 arasin-
daki finansal performansi alti kritere göre değerlendirilmiştir. Çalişmada 
öz kaynaklar/toplam varliklar, kullandirilan fonlar/toplam varliklar, kul-
landirilan fonlar/toplanan fonlar, net dönem kari/toplam varliklar, net dö-
nem kari/öz kaynaklar, takipteki alacaklar oranlari performans değerlen-
dirmesi için seçilen kriterlerdir. Kriter ağirliklari araştirmaci tarafindan 
belirlenmiş, performans siralamasi için çok kriterli karar verme teknikle-
rinden SAW yöntemi uygulanmiştir.

Çalişma sonucunda, 2018-2020 yillari arasinda en başarili banka Zira-
at Katilim Bankasi olurken, onu Vakif Katilim ve Emlak Katilim bankalari 
izlemiştir. Kamu sermayeli bankalarin daha verimli çaliştiklari gözlenmiştir. 
Daha sonra kurulduklari için aktif ve öz kaynak toplamlari özel sermayeli 
katilim bankalarina nazaran daha küçük olan kamu bankalarinin değişen ko-
şullara daha iyi uyum sağlayarak aktif ve öz kaynak karliliklarini artirdiklari, 
daha düşük takipteki krediler oranlariyla çaliştiklari bulgusu elde edilmiştir. 

Çalişma sonucunun önemli ölçüde seçilen kriterlere, araştirma dö-
nemine ve kullanilan çok kriterli karar verme tekniğine bağli olduğunu 
belirtmek gerekmektedir. Bu nedenle, söz konusu değişkenlerin farklilaş-
tirilmasi halinde başka sonuçlara ulaşilmasi olasidir. Farkli yöntemlerle bu 
analiz sonuçlarinin test edilmesi önerilmektedir.
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1.ÖRGÜTSEL ADALET KAVRAMI

1.1.Adalet Kavramı

İnsanlik tarihi kadar eski olan Adalet kavrami her dönem olduğu gibi 
günümüzde de üzerinde durulan ve tanimlanmaya çalişilan bir kavramdir. 
Bilinen en eski kanun olarak kabul edilen Hamurabi kanunlarinda yer alan 
Adalet kavraminin çok sayida tanimlamasi yapilmiştir. Kökenleri itibariyle 
Arapçada yer alan “adl” kelimesinden Türkçe diline giren Adalet kelimesi-
nin İngiliz dilindeki karşiliği ‟justice‟ kelimesine karşilik gelmektedir. Bu 
kelimenin kökünü oluşturan ‟Just‟, sistematik ve düzenli olarak yapilmasi 
gereken bir şeyin yapilmasi anlamina gelmektedir (İçerli, 2010). Adalet 
insanlarin davranişlarinin etik kurallara uygun olup olmadiğini değerlendi-
ren, objektif bir şekilde eleştiren mutlak düşünce olarak değerlendirilebilir 
(Cevizci, 1996). Adalet, her şeyden önce eşitlikçi olmayi gerektirmektedir. 
Adaletli olmak için; tarafsiz olmak, her şart altinda yasalara bağli olmak, 
inançlari ve prensipleri duruma göre değiştirebilmek, bütün bunlari yapar-
ken, diğerlerinin yaptiği hatalardan fayda sağlamamaktir (Özkalp ve Kirel, 
2013).

Özetle adalet; doğru olmak, dürüst olmak, tarafsiz olmak ve doğru 
karar verebilmeyi, herkese eşit şekilde davranabilmeyi bir ilke haline ge-
tirebilmektir. Bu açidan değerlendirildiğinde, bireylerin sahip olduklari 
haklarin göz ardi edilmemesi, herkesin hakki olan ödüllerle veya cezalarla 
karşi karşiya kalmasidir.

1.2.Örgütsel Adalet Kavramı

Belirli amaçlari gerçekleştirmek adina bir araya gelen kişilerin oluş-
turduğu yapilara örgüt denilmektedir. Örgütler işgören ve işverenlerin, di-
ğer bir ifadeyle iş yapabilmek için bir araya gelmiş olan kişilere uygun 
ortamlar hazirlayan kuruluşlar olarak tanimlanabilir. Bu kuruluşlarin içe-
risinde farkli görevlerde bulunan kişiler, bu kişilerin sahip olduklari bek-
lentiler, çalişma şartlari ve etkinlikleri örgütsel yaşamin temelini oluşturur.

Örgüt yöneticileri örgüt içinde gören yapan üyelerin sahip olduklari gö-
rev ve sorumluluklari, ücret beklentileri, motivasyon düzeyleri gibi pek çok 
konuda öncelikli olarak sorumludurlar. Bu sorumluluğun yöneticilerde ol-
masi, bu makamda bulunan kişilerin yönetsel konularda mümkün olduğunda 
adil olmalarini gerektirmektedir. Bu sorumluluklarin hangi düzeyde sağlikli 
kullanilmasi süreç içinde örgütsel adalet kavraminin ortaya çikmasini sağlar.

Taylor, örgütsel adalet olgusunu çalişanlarin bireysel değerleri ile 
ilgili oluşturduklari yargilarla, adalet olgusunun örgütsel yapi içerisinde 
paylaştirilmasi ve karar verme makaminda olan kişilerin çiktilari paylaştir-
masi sirasinda süreçleri doğru biçimde izlemesi olarak tanimlamiştir (Akt. 
Taşkiran, 2011).
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1.3.Örgütsel Adalet Kavramının Unsurları

Örgütsel adalet örgütün oluştuğu günden itibaren tüm süreçleri boyun-
ca örgüte etki eden önemli bir unsurdur. Öyle ki işverenler kurumsal yapi 
içinde bulunan tüm örgüt üyelerinin görev ve sorumluluklarinin adil bir şe-
kilde dağitilmasi ile ilgili sorumluluk sahibi olan kişilerdir (Bilsel, 2013).

Kurumsal yapilarda adaletli bir düzenin bulunmasi çalişanlarin motive 
olmasi için öncelikli koşullarin başinda gelmektedir. Örgütsel yapi içinde 
bulunan kişiler adaletsizlik algisina sahip olduklari zaman motivasyonlari 
ve moralleri bozulur ve performanslari düşer. Bu durumda çalişanlar, işten 
kaçma, sorumluluk almaktan kaçinma, iş devrine yönelme ve örgütsel ya-
piya karşi intikam hissine dahi sahip olabilirler (Karaduman, 2012).

Beugre, örgütsel adaletle ilgili çalişmalarin 3 nedene bağli olarak 
önemli olduğunu ileri sürmektedir. Bunlar;

• Adaletin sosyal bir kavram olmasi ve buna bağli olarak her türden 
toplumsal, örgütsel ve gündelik yaşam içinde ortaya çikmasi muhtemel bir 
unsur olmasi. 

• Örgütlerin en önemli kaynağinin çalişanlari olmasi ve bu çalişanlara 
ne şekilde davranildiğinin performans üzerinde büyük etkisinin bulunmasi. 

• İşgücünün eğitim seviyesinin gittikçe yükselmesi ve buna bağli ola-
rak çalişanlarin örgütle ilgili beklentilerinin yükselmesi, kendilerine yö-
nelik daha yüksek seviyede saygi ve adalet bekleyişi içine girmesi (Akt. 
Taşkiran, 2010).

Tüm bu sebepler göz ününe alindiğinda adalet kavrami yaşamin her 
alaninda olduğu gibi örgütler içinde de belirleyici bir faktör olarak karşi-
miza çikmakta ve tüm kurum için önemli bir unsur olarak ele alinmaktadir.

1.4.Örgütsel Adalet Teorileri

Örgütsel adaletle ilgili çalişmalar başlarda sosyal psikoloji alaninda 
yapilmiştir (Şahin, 2007).

Örgütsel adalet konusu ile ilgili yapilan ilk çalişmalarda örgütsel ada-
let kavraminin iki sonucunun bulunduğu tespitine yer verilmiştir. İlk sonuç 
incelendiğinde; örgütsel adaletin üç türünün bulunduğu ileri sürülmektedir. 
Bunlar: dağitim adaleti, işlemsel adalet ve etkileşim adaletidir. Pek çok 
kaynak bu tür bir siniflandirmaya yer vermektedir.

Diğer sonuca göre de araştirma yapanlar etkileşimle ilişkili unsurlarin 
işlemsel adalet üzerinde etkili olduğunu ve bu yüzden bu unsurlarin bir-
birlerinden ayrilamayacağini ifade etmişler etkileşimsel adalet ile işlemsel 
adaleti birlikte değerlendirmişlerdir. Bu sonuca göre örgütsel adaleti ikiye 
ayirmak mümkündür (Söyük, 2007).
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Bu çalişmada üç tür üzerinde yoğunlaşilmiştir.

1.4.1.Adam’s Eşitlik Teorisi

Örgütsel adalet Jay Adams (1963)’in yaptiği tanimlamayi esas alan 
Eşitlik Teorisinin bir uzantisi olarak değerlendirilebilir. Eşitlik teorisi, da-
ğitim adaletine dayanak oluşturmaktadir. Adams’a göre işgörenlerin mo-
tivasyon seviyelerinin üst noktada olmasi, örgütte takdir görme, ödüllen-
dirilme ve örgütsel bağliliğin artirilmasi ile mümkün olacaktir (Özkalp ve 
Kirel, 2013).

Bu açidan ele alindiğinda Eşitlik Teorisinin 4 ana temel üzerinde ku-
rulduğu söylenebilir (Taşkiran, 2011). Bunlar:

• İşgörenler elde ettikleri kazançlarin artmasi için sürekli bir istek için-
de olacaklardir, 

• Çalişma gruplari, ödül ve ücret gibi unsurlarin adaletli bir şekilde 
dağilabilmesi için bir sistem geliştirebilirler. 

• Çalişanlarin iş ortaminda eşitlikten uzaklaşildiğinda fark etmeleri 
durumunda stres seviyeleri artabilir. Buna bağli olarak ilişkilerde eşitliğin 
korunmasi gerekmektedir. 

• Çalişanlar eşitlikten uzaklaşildiğini hissettikleri durumlarda eşitliğin 
yeniden kurulmasi için çaba göstermektedir ve buna bağli oluşacak stresi 
azaltmaya çalişmalari olasidir.

Çalişanlarin işten sağladiklarinin (ücret, zam, statü) ile işe verdikleri-
ne (çaba, tecrübe, eğitim, yetkinlik) oranlamasi ile ilgili algisi bulunmakta-
dir. Bu algi sonra çikti ve girdi oraninin benzer işleri yapan diğer kişilerle 
kiyaslanmasi için kullanilir.

Ödül dağiliminda adaletli ve dengeli olunmasi örgütsel yapi içinde 
hirs, ihtiras ve kin türünden olumsuz bazi tutumlarin ortaya çikmamasi için 
önem taşimaktadir. Ancak çalişanlar algilarin oluşmasi ve değerlendiril-
mesi noktasinda objektif olamamakta ve kişiye özel bir adalet gereksinimi 
ortaya çikmaktadir. Bu noktada dengeli bir adil düzenin oluşturulmasi bü-
yük bir güçlükle karşilaşmaktadir (Eren, 2009).

1.4.2.Deutsch’un Dağıtım Teorisi

Örgütsel adaletin ilk öğesi dağitim adaletidir. Dağitim adaleti çalişan-
larin algiladiklari adaletin ölçüsü olarak ele alinabilir. Ödül, ceza, ücret, 
terfi, statü gibi elde edilen çiktilarin çalişanlarin arasinda ne şekilde daği-
tildiği ve çalişanlarin bu dağitimi ne şekilde algiladiklari ile açiklanmak-
tadir.

Deutsch (1975, 1978) bu durumun 7 unsura bağli olarak değişebilece-
ğini ifade etmiştir (Akt. Taşkiran, 2010);
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• Dağitilan kazanimlarin yapisi: Niteliksel ve niceliksel açidan dağiti-
min içeriği adalet algisi üzerinde etkilidir, 

• Dağitim sürecindeki roller: Niteliği uygun olmayan kişilerin dağitim 
süreçlerine dahil olmasi, 

• Dağitimin zamanlamasi ve planlanmasi: Dağitimin zamanlanmasi 
ve planlanmasi, 

• Dağitimin temelini oluşturan değer: Dağitimin yapilmasindan önce, 
performans yönetim sistemi gibi sistemlerden faydalanmak ve buna bağli 
olarak kararlarin alinmasi, 

• Kullanilan kriterlerin, kural ve standartlarin adalet algisi üzerinde 
önemli etkisi bulunmaktadir, 

• Kriterleri uygulamak için kullanilan ölçüm sistemleri: Dağitim ada-
letinin sağlanmasi için kabul edilen kurallarin ve kriterlerin uygulanmasi, 

• Yukarida belirtilenlerin doğru olarak uygulanmasi amaciyla kararla-
rin alinmasi ve yerine getirilmesi: Bu süreçte izlenecek olan yol ve yön-
temler, adalet algisi üzerinde etkili olacaktir.

1.4.3.Leventhal‘in Adalet Yargı Modeli

Bu model Levanthal (1976) tarafindan geliştirilmiştir (Taşkiran, 2010).

Leventhal alti ana unsurun bulunduğunu ifade etmektedir. Buna göre; 
adalete etki etmesi muhtemel, önyargi, tutarlilik, doğru olabilme, düzelte-
bilme, ahlak ve temsil becerisi olmak üzere alti temel unsur bulunmaktadir 
(Meydan, 2010). Bu unsurlara kisaca değinmek gerekirse;

• Tutarlilik: Süreç içinde ortaya konulacak olan uygulamalar zamana 
ya da kişilere göre değiştirilmemelidir. Alinacak olan kararlarin birbiri ile 
uyumlu ve tutarli olmasi gerekmektedir. 

• Önyargi: Kararlarin inançlara veya önyargilara bağli olarak değişti-
rilmemesi gerekmektedir. 

• Doğru Olabilme: Alinacak olan kararlarin gerçekli bilgilere dayani-
yor olmasi gerekmektedir. 

• Düzeltebilme: Ortaya konulan kararlara kişilerin itiraz etmesi ve ge-
rekli durumlarda kararlar üzerinde düzeltmelerin yapilmasi mümkün du-
rumda olabilmelidir. 

• Temsil Becerisi: Kişilere etki edecek olasi kararlarin alinmasi sira-
sinda karara muhatap kişiler arasindan temsilcilerin belirlenmesi ve bu 
temsilcilerin karar süreçlerine katiliminin sağlanmasi gerekmektedir. 

• Ahlak: Uygulanacak olan kararlar, karara muhatap olan kişilerin de-
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ğer yargilari ve temel ahlaki özellikleri ile uyumlu olmalidir.

Dağitim adaletinin üç ana unsuru; ‘eşit temelli paylaşim, eşit paylaşim 
ve gereksinimlerdir. Eşit temelli paylaşimda çalişanlarin hak ettikleri eme-
ğin karşiliğinin verilmesi esastir. Diğer bir ifadeyle her bir çalişan emeği-
nin karşiliğini alir. Eşit paylaşimda ise durum biraz daha farklidir. Burada 
çalişanlarin tamami kazanç elde edip etmemelerine bakilmaksizin eşit şe-
kilde hak elde ederler. Gereksinim kuralinda da her bir çalişana hakki olan 
kazanç gereksinimleri karşiliğinda verilmektedir.

Hangi yöntemin hangi düzeyde adil olduğunu belirlenmesi oldukça 
güçtür. İş yaşaminda ödül, ceza, terfi ve ücretlerin yetki ve sorumluluklar 
temelinde dağitilmasi sürekli tam olarak mümkün olamaz. Kaynaklardaki 
yetersizlikler ve kaynaklarin tek elde tutulmasi isteği buna sebep olarak 
gösterilebilir. Bu yüzden dağitimin hangi düzeyde adil yapildiğinin anla-
şilabilmesi zordur.

1.4.4.Crosby’nin Göreli Yoksunluk Modeli

Eşitlik Teorisi kapsaminda bulunan bir farkli teori de Crosby (1976) 
tarafindan ortaya atilan Göreli Yoksunluk Teorisi (Relative Deprivation 
Theory)’dir. Bu teorinin temelinde de karşilaştirma bulunmaktadir. Ör-
gütsel yapi içinde farkli işlerde çalişan kişileri birbirleri ile elde ettikleri 
kazançlar bağlaminda bir karşilaştirmaya tabi tutulmaktadir. Bu kademe-
ler arasindaki karşilaştirmalar özellikle alt kademe çalişanlarda yoksunluk 
hissi oluşmasina sebep olmaktadir (Yürür, 2008).

Martin (1984)’e göre sürecin üç aşamasi bulunmaktadir. Çalişanlar ilk 
aşamada haklarin kişiler arasinda eşit şekilde dağitildiğini düşünür. Diğer 
aşamada da farkli siniflarda göre yapan kişilerle kendisini kiyaslamaya 
başlar. Son aşamada ise onlarla eşit kazançlari elde edememekten dolayi 
yoksunluk sendromu oluşmaya başlar (Akt. Beugre, 1998).

1.4.5.Thibaut ve Walker’in Kişisel Çıkar Modeli

Thibaut ve Walker’in ortaya attiklari bu modelin işlemsel adaletin 
temeli olduğu söylenebilir. Bu modele göre; kişiler diğerleri ile iletişim 
kurmalari sirasinda kendi kişisel değerlerinin en üst düzeye çikarmak için 
çaba gösterirler. Tyler’a göre kişilerin kendileriyle ilgili ortaya çikan so-
nuçlara etki eden prosedürleri kontrol edebilmesi ya da bu prosedürlere 
ilişkin düşüncelerini bildirebilmesi işlemsel adalete olumlu yönden etki 
eder ve ortaya çikmasi beklenen sonuçlarin elde edilebilmesini kolaylaşti-
racaktir (Taşkiran, 2011).

1.4.6.Grup Değeri Modeli

Lind ve Tyler tarafindan geliştirilen bu model ile amaçlanan durum 
grup çikarlarinin bireysel çikarlarin önüne geçebilmesi gerekliliğidir. Ki-
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şiler içerisinde bulunduklari gruptan etkilenirler. Grup kimliğinin altinda 
bulunmak ve buna bağli olarak kendilerine adaletli bir şekilde davranil-
masini sağlamaya çalişirlar. Bu nedenle grubun bir arada olabilmesi için 
gereken davraniş ve tutumlari sergiler ve birbirleri ile siki ilişkiler içinde 
olmayi yeğlerler. Böylece çalişanlar pozisyon ve statüleri bağlaminda söz 
sahibi olmaya çalişirlar.

1.4.7.Araçsal Model ve İlişkisel Model

Araçsal model örgütsel adaletin etkileşimsel boyutuyla ilgilidir. Örgüt 
üyeleri örgüte ilişkin kararlarin alinmasi sirasinda belirleyici rollerde bu-
lunmak isterler. Üyelerin yönetim kademelerinde bulunmalari, isteklerini 
belirtmeleri, diğer bir deyişle kendi geleceklerini belirleyecek olan karar-
larda etkili bir şekilde sürece dahil olmak istemeleri yönetim faaliyetleri-
nin adaletli algilanmasini sağlayacaktir.

Adaletli bir biçimde alinan kararlar ve yürütülen uygulamalar araç-
sal modele kiyasla işgörenler açisindan daha önemli olmaktadir. Çünkü 
adaletli kararlar ve uygulamalar işgörenlerin daha yüksek seviyede değerli 
olmalarina olanak tanir.

Örgütsel adaletin etkileşimsel boyutu ile ilişkili olan “İlişkisel Model” 
uyarinca işgörenler hem yönetim kademesinde bulunanlar hem de kendi 
arkadaşlari ile uzun vadeli ilişki kurma çabasinda olmaktadirlar. Bu yüz-
den grup içi ilişkilerin önemini kavrarlar ve buna yönelik olarak çaba içine 
girerler.

1.4.8.Ahlaki Erdemler Modeli ve Çoklu Yaklaşımlar Modeli

Folger’in geliştirdiği modele göre, işgörenler sayginliklarina ve kendi 
değerlerine önem verdikleri için adalet isterler (Poyraz vd., 2009). Adaletli 
olunmadiğinda bu durum bireylerin sahip olduklari değerlerle örtüşmeye-
cek ve bireylerin buna tepki vermesi söz konusu olacaktir.

Çoklu yaklaşimlar modelinde ise; işgörenlerin birbiri ile etkileşim 
içinde bulunan en az 4 adet psikolojik gereksiniminden bahsedilir. Bunlar: 
denetleme, ait olma, olumlu kendilik saygisi ve anlamli bir var oluş ge-
reksinimleridir. İşgörenler diğerleri tarafindan kötü muamelelere uğramasi 
durumunda bahsedilen 4 gereksinimle çatişmasi muhtemeldir (Poyraz vd., 
2009).

1.5.Örgütsel Adaletin Boyutları

Örgütsel adalet kavrami çalişma ortamlarinda tarafsizliğin korunabil-
mesi için ortaya atilan bir kavramdir. Bu kavrama yönelik teorilerin ortaya 
çikiş aşamalari ele alindiğinda kuramcilarin örgütsel adaleti Dağitimsal 
Adalet - Adalet Dağitimi ve Süreçsel Adalet - İşlemsel Adalet - olarak iki 
farkli boyutta ele aldiklari görülebilir (Bakan, 2011).
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Son dönemde gerçekleştirilen araştirmalarla beraber bu boyutlara “Et-
kileşimsel Adalet” boyutu da eklenmiş ve kavram 3 boyutlu olarak değer-
lendirilmeye başlamiştir.

Konu ile ilgili çalişmalar yapan kuramcilar gerçekleştirdikleri araştirma-
larda daha farkli sonuçlari elde ederek farkli boyutlari değerlendirmeye başla-
mişlardir. Kavram kimi kaynaklarda 3 boyutlu kimi kaynaklarda ise “Kişile-
rarasi Adalet” boyutunun da eklenmesi ile 4 boyutlu olarak ele alinmiştir. Bu 
çalişma kapsaminda örgütsel adalet üç boyutlu olarak değerlendirilmiştir.

1.5.1.Dağıtımsal Adalet

Araştirmacilar örgütsel adaletin ilk bileşeninin dağitimsal adalet oldu-
ğunu ileri sürmektedir. Çünkü adaletin bu bileşeninin diğerlerinin ulaşa-
madiği sonuçlara ve çiktilara ulaşabildiğini düşünürler. Dağitimsal adalet 
sonuçlari kurumlar bazinda farkliliklar gösteren, bütün işgörenlere ayni 
şekilde muamele etmeyi kapsayan bir gerçeklik anlayişindan hariç, farkli 
bir gerçeklikle ilgilenir (Cropanzano vd., 2007).

Tarihi olarak eşitlik teorisi, ödül ve cezalarin kişiler arasinda adaletli 
bir biçimde pay edilmesi ile ilgili olan dağitimsal adalet üstünde durmuş-
tur. Çalişanlar kazançlar ve bunlarin elde edilme şekline göre adalet algisi 
geliştirmektedirler. Örgütsel adaletin en önemli bileşeni kişilerdeki adalet 
algisi olmaktadir. Diğer bir deyişle adalet ve eşitlik nesnel olmayan algila-
ra dayanmaktadir. Birisi için adil olan bir durum diğeri için adil olmayabi-
lir (Robbins ve Judge, 2013).

Örgütsel adalet kavrami ile ilgili çalişmalara bakildiğinda tüm çalişan-
larin eşit şekilde ele alindiği söylense de pratikte bu durumun geçerliliği 
bulunmamaktadir. Çalişanlarin sahip olduklari şirket içi pozisyon, gös-
terdikleri performans ve şirkete kattiklari değere göre değişiklik gösterir. 
Örgüt ise çalişanlari bu unsurlara göre değerlendirme eğiliminde olur. Da-
ğitimsal adaletin çikiş noktasi da burasidir. Çalişanlarin hangi işe karşilik 
hangi kazançlari elde edeceği, nelerin kimlere verileceği dağitimsal adale-
tin konusu durumundadir.

Bir örgüt içinde bulunan kişilerin kendilerini diğer üyelerle karşilaş-
tirma eğiliminde olmalari mümkündür. Gerçekleştirilen bu karşilaştirma 
negatif bazi sonuçlarin ortaya çikmasina neden olabilir. Çalişan; birlikte 
çaliştiği kişinin elde ettiği kazançlari (terfi, ödül, maddi kazanç, sosyal 
haklar ve primler gibi) elde ettiği kendi kazançlari ile kiyaslar ve olasi 
dengesizliklerde bu durum motivasyon düşüklüğüne neden olur. Kişi ken-
disine haksizlik edildiğini düşünme eğilimi içine girer. Bu nedenle dağitim 
işleminin belirli kurallara bağli olarak düzenli bir şekilde yapilmasi gerek-
mektedir. Bu konu üzerine çalişmalar yapan araştirmacilar farkli teknikler-
le konuyu değerlendirmeye çalişmişlardir.
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Deutsch, üç bölümlü bir değerlendirme sistemi kullanmiştir. Bunlar: 
hakkaniyet, eşitlik ve gereksinimdir. Bunlarin ilki olan hakkaniyet, ortaya 
çikan kazançlarin çalişanlarin gösterdikleri çabaya bağli olarak dağitilma-
si gerektiği üzerinde durur. Eşitlik bölümünde ise çalişanlarin sunduklari 
katkiya bakilmaksizin dağilim herkese eşit miktarlarda yapilmalidir. Ge-
reksinim kuralinda ise çalişanlarin ihtiyaç duyduklari şeyler esas alinarak 
dağitimin gerçekleştirilmesi söz konusudur. Morton Deutsch’a göre temel 
amaç yönetimsel olarak verimli bir örgütün ortaya çikmasidir. Fakat işbir-
liğini esas alan dağitim adaletinde en belirgin ilke hakkaniyet iken, eğlen-
ceyi temel alan toplumsal ilişkilerin yoğun olarak kurulduğu ilişkilerde de 
baskin ilke eşitlik olmaktadir. Kişisel gelişim ve mutlu olmayi temel alan 
ilişkilerde baskin ilke gereksinim olmaktadir (Atalay, 2002).

Bu bağlamda örgüt kaynaklarinin üyeler arasinda eşit şekilde dağitil-
diği algisina sahip olan çalişanin motivasyonu ve performansi da olumlu 
yönde etkilenecektir. Çalişanin dağitimsal adalet olgusuna olumlu yaklaş-
masi için sosyal ve psikolojik kazançlarin da dağilim içine dahil edilmesi 
sağlanmalidir. Buna yönelik olarak yürütülen çalişmalara bağli olarak ada-
letin işlemsel bileşeni ortaya çikarilmiştir (Bilsel, 2013).

Sonuç olarak örgüt yapisi içinde üyelerin elde ettikleri kazançlar per-
formans temelinde gerçekleşse dahi algida farklar ortaya çikabilmektedir.

1.5.2.İşlemsel Adalet

İşlemsel adalet kavrami Thibaut ve Walker (1975)’in çalişmalari ile 
temelleri atilan bir kavramdir. Adli davalarla ilgili olarak yürütülen çaliş-
malarda atilan bu temele dayanan kavram yargi sistemi içinde itham ve 
tahkik mekanizmalarinin tarafsiz ve adil kararlarin alinabilmesi için gös-
terdikleri başarilar değerlendirilmiş ve çalişmadan elde edilen veriler hu-
kuk konularinin ötesinde pek çok konuda belirleyici olmuştur (Karaemi-
noğullari, 2006).

Kumar (1996)’a göre, işlemsel adalet edinilen kazançlarin belirlen-
mesi konusunda kullanilan süreçler ve yöntemlere odaklanmaktadir. Bu 
bağlamda işlemsel adalet dağitim adalete oranla üyeler üstünde daha derin 
etkilere neden olmaktadir. Kumar (1996), kurallarin uygulanmasi aşama-
sinda ortaya çikan ilişkilerin her iki tarafi da kapsayacak şekilde tarafsiz 
olma, doğru şekilde iletişim kurma ve nazik olma gibi temel bazi olgulari 
içerip içermediğinin ortaya çikan ilişkinin ne derece adaletli olduğunun 
göstergesi olduğunu ileri sürmektedir (Taşkiran, 2011).

İşlemsel adalet ile ilgili en önemli iki unsur ise sürecin kontrolü ve 
açiklamalardir. Sürecin kontrolü; çalişanlarin üst yönetime elde edilmesi 
umulan yararlara ilişkin kişisel görüşlerini belirtmeleri ile ilgilidir. Açik-
lamalar ise üst kademe yönetimin dağitilan kazançlara ilişkin doyurucu 
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sebepler açiklamasi ile ilgilidir. Bu nedenle çalişanlarin dağitim sürecinin 
adil olduğuna ikna olabilmeleri için sonuca az da olsa etki edebilmeleri 
ve sonucun hangi sebeplerle böyle olduğuna dair doyurucu açiklamalara 
ulaşabilmeleri gerekmektedir. Yöneticilerin tutarlilik içinde hareket etme-
leri, önyargilara sahip olmamalari, doğru bilgiler ile karar verebilmeleri ve 
farkli düşüncelere karşi açik olabilmeleri önem taşimaktadir (Robbins ve 
Judge, 2013).

İşlemsel adaletten söz edebilmek çalişanlarin yöneticilerinden emin 
olmalari gerekmektedir. Bununla birlikte çalişanlarin ortaya konulacak 
kararlarin alinmasi sürecine dahil olabilmeleri ve özgürlüğünün belirtisi 
olarak değerlendirilebilir. Yönetici konumunda bulunan kişilerin alt kade-
melerde bulunan kişiler süreçlerle ilgili karar alma, fikir beyan etme im-
kani vermeleri çalişanlarin karar ve yönetim süreçlerine dahil olma hissini 
sağlamasi ve buna bağli olarak işlemsel adalet algisinin artmasi noktasinda 
önem taşimaktadir (Yavuz, 2010).

1.5.3.Etkileşimsel Adalet

Dağitimsal adalet ve işlemsel adalet konusunda gerçekleştirilen araş-
tirmalar çoğaldikça örgütsel adaletin farkli bir bileşeni durumunda bulunan 
insan davranişlarinin da ön plana çikmasi söz konusu olmuştur. Örgütte 
ortaya konan uygulamalarin insanlarin davranişlari üzerindeki etkisi, yö-
neticilerin ve çalişanlarin ilişkileri, çalişanlarin adalet ile ilgili algi ve bek-
lentileri gibi konularin ele alinmasi ile kurumsal yapilarda bireyler arasi 
iletişimin önemi üzerinde durulmuş ve iletişimi merkeze alan “etkileşimsel 
adalet” kavrami araştirma konusu durumuna gelmiştir.

Örgütsel adaletin dağitim boyutu ve işlemsel boyutunun ardindan 
üçüncü bir boyut olarak değerlendirilen etkileşimsel adalet; örgütün uygu-
lamalarda çalişanlarina karşi olan davranişlari ve çalişanlarin buna karşi-
lik geliştirdikleri adalet algilari şeklinde tanimlanmaktadir (Bies ve Moag, 
1986).

Etkileşim adaletinin oluşabilmesi için 4 ana unsurun bir arada olmasi 
gerekmektedir. Bunlar:

• Doğruluk: Yönetici konumunda bulunan ve karar mekanizmasinin 
tepe noktasinda yer alan kişiler örgüt üyeleri ile ilgili alinacak olan karar-
larda net olabilmeli ve çalişanlarina dürüstçe yaklaşmalidir. 

• Saygi: Yönetici ya da karar verici olan kişiler çalişanlara karşi hassas 
ve kibar bir yaklaşim sergilemeli ve olasi eleştirileri yapici şekilde yapma-
lidirlar. 

• Uygunluk: Yönetici ya da karar vericiler kişileri ayriştiracak ve onla-
ri birbirine düşürecek türde yargilari belirtmekten kaçinmalidir. Yaş, cinsi-
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yet, mezhep, irk ve din ile ilgili çalişanlarda uyumsuzluk ortaya çikarabil-
mesi olasi durumlara firsat tanimamalidir. 

• Gerekçelendirme: Yönetici ya da karar vericiler, örgütsel yapi içinde 
alinacak olan kararlarla ilgili olarak çalişanlarini yeteri kadar bilgilendir-
meli ve kararlarla ilgili ikna edici gerekçeleri çalişanlarina sunabilmelidir.

Stecher ve Rosse (2005) tarafindan yapilan çalişmalar etkileşim ada-
leti kavraminin örgütler bağlaminda diğer iki adalet bileşenine oranla daha 
belirgin sonuçlara yol açtiğini göstermesi açisindan önemlidir. Elde edilen 
veriler göstermiştir ki, etkileşim adaleti, diğer adalet bileşenlerinden daha 
belirgin şekilde, iş birakma niyeti, olumsuz duygularin oluşmasi ve iş sü-
reçleri konusunda gösterilen çaba ile ilgili önemli etkileri bulunduğunu 
ortaya koymaktadir (Akt. Karaeminoğullari, 2006).

Özetle etkileşimsel adalet; örgüt üyelerine karşi saygili olmayi, ne-
zaketli davranmayi, verilmek istenen mesajlarin uygun şekilde verilmesi-
ni ve olaylar ve süreçlerle ilgili ikna edici gerekçeleri onlara sunabilmeyi 
içinde barindirir. Örgüt yapilari içinde işgörenlerin iş süreçlerine yaptiklari 
katki sahip olduklari verimlilik ve iş motivasyonu ile yakin ilişkilidir. Ör-
güt üyelerinin performansinin pozitif yönde artmasi için ise adalet kavra-
mi tüm bileşenleri ile ele alinmali ve uygulamaya en doğru şekliyle dahil 
edilmelidir.

2.ÖRGÜTSEL ADALETİN ÖRGÜTSEL KAVRAMLARLA 
İLİŞKİ

Son dönemde örgütlerle ilgili kullanilan ve örgütsel yapilar içinde üs-
tünde en çok durulan kavramlar örgütsel adaletle ilgili ilişkili durumdadir. 
Adalet olgusu örgütler için vazgeçilmez derecede yaşamsal bir öğedir. Bu 
kavram ve kavrama bağli olan tüm diğer kavramlar bu bölümde ele ali-
nacak ve örgütsel adalet ile olan ilişkileri incelenecektir. Örgütün yapisal 
özellikleri, güven, lider ve yönetim tarzlari, iletişim olanaklari, örgütsel 
kültür, iş tatmini gibi örgütlerle ilgili olabilecek çok sayida kavramin ör-
gütsel adalet üzerinde önemli etkileri bulunmaktadir. Bu kavramlara ben-
zer tüm kavramlarin işlerlik kazanabilmesinin ilk şarti adalet kavraminin 
tüm boyutlari ile ele alinmasindan sonra mümkün olacaktir.

Örgüt üyelerine güven duyulmasi, insani duygularin öne çikarilarak 
güven hissinin çalişanlara sunulmasi örgüt bağliliğini olumlu yönde etki-
leyecektir. Örgütsel güven ve örgüte olan bağlilik arasinda doğru orantili 
bir durum söz konusudur. Çalişanlarla iletişimin kuruluyor olmasi yöne-
ticilerle çalişanlar arasindaki ilişkileri güçlendirir. Bu iki grup arasindaki 
ilişkinin ilerlemesi her iki tarafin da birbiri ile ilgili daha detayli bilgi sa-
hibi olmasi sonucunu doğurur ve buna bağli olarak güven duygusu artar.

Örgütsel davranişin önemli özelliklerden biri de kişilerin işlerine karşi 
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geliştirdikleri davranişlar ve tutumlardir. İş doyumu olarak da nitelendi-
rilen bu tutumlarin olumluluk hali içinde olmasi işgörenlerin doyum dü-
zeylerinin yüksek, olumsuzluk hali içinde olmasi düşük olduğunu gösterir 
(Özkalp ve Kirel, 2013).

2.1.Örgütsel Adalet ve Liderlik İlişkisi

Liderlik olgusu ile örgütsel kültür arasinda bulunan ilişki diğer örgüt-
sel kavramlarla olan bağa kiyasla daha güçlüdür. Çağdaş liderlik kuram-
larina göre liderlik, lider, izleyen ve şartlarin bir arada olmasini gerektirir. 
Bu tanim doğrultusunda lider, çalişanlarin tepkilerini ve davranişlarini iz-
leyerek, örgüt kültürünün sürekliliği konusunda karar vermelidir (Güney, 
2001).

Liderlik, örgütlerle ilgili ortaya konulan tanimlarda da farkli anlamlar-
da kullanilabilmektedir. Burada liderlik kelimesinin bir tür kişilik özelliği, 
bir tür konum veya statü veya bir tür davranişsal özellik olarak kullanildiği 
görülebilir. Temel olarak liderlik belirli bir gücü elde edebilmek ve üyeler 
üzerinde etkiye sahip olabilmektir. Özetle güç mekanizmalarini kullanarak 
liderler diğer insanlar üzerinde etki kurabilmektedirler. Diğerlerinin dav-
ranişlarina etki edebilme becerisi zordur. Liderse belirlemiş olduğu amaç 
doğrultusunda çalişanlarini o amaci gerçekleştirmeye yöneltendir (Tengi-
limoğlu vd., 2012).

Yapilan diğer bir tanima göre lider; adalete vurgu yapan, bireyler ara-
sindaki yetenek farklarini belirleyip ortaya çikaran, çalişanlarin yaptiklari 
işte hedefledikleri mesleki gelişim ve becerileri artirmak için firsatlar su-
nan kişidir (Rai, 2013).

Liderler girişimci ruha sahiptirler. Risk almaktan kaçinmazlar. Başa-
risiz olmaktan korkmazlar ve taklit etmezler. Liderlerin kendilerine özgü 
bir kişilikleri vardir. Sabirlidir ve yardimseverdir. Azimli, vizyon sahibi, 
gelişime açik, güven verici, motive edici, değişimlere uyum sağlar (Erdo-
ğan, 2012).

Her lider eş zamanli olarak bir yönetici olarak değerlendirilir fakat her 
yöneticinin lider olmasi söz konusu değildir. Liderlik vasiflarina sahip ol-
mak çok sayida bileşenin bir arada bulunmasini gerektirmektedir. Adaletli 
davranmak, uygun çalişma ortamlari oluşturarak çalişanlari belirli hedefle-
re yöneltmek, ekip ruhunun çalişanlar arasinda yayginlaşmasini sağlamak 
liderlik için önem taşimaktadir. Son dönemde gelişen bireyler arasi iletişim 
ve ilişkiler, yöneticilerle çalişanlar arasindaki ilişkiler, çalişanlarin örgüte 
ilişkin edindikleri adalet algisini ve dolayisiyla örgütsel adalet olgusunu 
tekrar gündeme getirmiştir.

Yönetim süreçlerinde başarili olabilmenin öncelikli koşulu çalişanla-
rin sağlikli bir şekilde yönetilebilmesidir. Nitekim Dale Carnegie de, “ba-
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şarinin sirri insanlari idare etmesini bilmektir” demiştir. Bu bağlamda yö-
netici çalişanlardan verimli olarak karşilik alabilen, onlarin etkin ve verim-
li bir biçimde çalişmalari için gereken ortami sağlayarak başarili sonuçlar 
elde edebilen kişidir. İyi ve başarili bir yönetim tarzinin benimsenmesi ve 
bu durumun ulaşilmasi gereken amaçlara ulaşmak için hayata geçirilebil-
mesi başarinin öncelikli koşuludur (Tengilimoğlu ve Yiğit, 2005).

Örgütsel yapi içindeki görev ve sorumluluklarinin adaletli bir şekilde 
dağitilmasi, yapilacak olan paylaşimlarin adaletli bir şekilde yapilmasi ör-
gütsel adalet için temel oluşturmaktadir. Bu yargidan hareketle, Pillai ve 
arkadaşlari liderlik ile örgütsel adalet kavramlari arasinda önemli bir ilişki 
olduğunu ileri sürmüşlerdir (Yildirim, 2010). Liderlik tarzi ile algilanan 
adalet arasinda pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadir (Atalay, 2007).

Çalişanlarin örgüt içindeki adalet algisinin daha kuvvetli bir duruma 
getirilebilmesi noktasinda liderlere büyük görevler düşmektedir. Çalişan-
larla sağlikli iletişim süreçlerinin yürütülmesi ve her bir çalişan için eşit 
firsatlarin sunulabilmesi onlarin örgüte olan bakiş açilarinin olumlu duru-
ma gelmesini sağlamasi ve buna bağli olarak adalet algilarinin gelişmesi 
için önemlidir. Örgüt içindeki süreçlerin daha adil hale getirilmesi örgüte 
olan bağliliği da artiracaktir. Örgütsel adaletin, çalişanlara “araçlara” göre 
değil, “sonuçlara” göre davranildiğini göstermesi bakimindan, sembolik 
bir önemi de bulunmaktadir (Dilek, 2005).

2.2.Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi

Bağlilik bir nesneyi veya bir olguyu bir araya getirmek anlaminda 
kullanilmaktadir. Kelimenin kökleri Latinceden gelmektedir. Zorunluluk, 
duygusal açidan hareketli olma durumu olarak da tanimlanmaktadir. Bağ-
lilik durumunda olan insanlar kendilerini belirli bir nesneye, kavrama veya 
düşünceye ait hissetmektedirler ve bu durum onlar üzerinde güdüleyici bir 
etkiye sahiptir (Doğan, 2013).

Bağlilik yaşamin birçok noktasinda insanlarin karşi karşiya kaldiklari 
gibi örgütsel yapilar içinde de siklikla karşilaşilan bir kavramdir.

Örgütsel bağlilik, “bir örgüt yapisi içinde bulunmak ve örgüte üye 
olmak için geliştirilen istek, örgütün amaçlarini gerçekleştirmeye yönelik 
çaba, örgütsel değerlerin benimsenmesi şeklinde tanimlanabilir (Dilek, 
2005).

Sayilan tüm bu bileşenler bağlilik kavraminin varliğini ortaya koy-
maktadir. Bağlilik örgütsel yapilar için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. 
Fakat bu bileşenler tek başlarina örgütsel bağliliğin açiklanmasi için ye-
terli değildir. Örgütsel bağlilik kavraminin ortaya konulabilmesi için önce-
likli olarak örgütsel adaletin sağlanmasi gerekmektedir. Kişilerin örgütsel 
yapilardan elde edecekleri çiktilarin kişiler arasinda ne şekilde dağitildi-



247Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler .

ği kimlerin ne kadar alacağinin hangi kriterlere göre belirlendiği, onlarin 
kurumsal yapi içindeki adalet algilarini meydana getirir. Eşit koşullarda 
dağitilan ya da dağitilmayan her çeşit yararin örgüt üyelerine açik bir şekil-
de anlatilmasi gerekmektedir. Tersi durumlarda örgüt üyelerinin bireysel 
olarak performanslari düşer, olumsuzluklar ortaya çikar ve istenilen hedef-
ler yakalanamaz. Motive olamayan çalişanlarin uzun dönemli olarak ku-
rumsal yapilara bağlilik hissetmeleri olasi değildir. Bu yüzden işgörenlerin 
örgütsel adalet algilari yükseldikçe üye olduklari örgütlere daha fazla bağ-
lanacaklardir. Kurumlarin hedeflerini elde edebilmeleri açisindan kişisel 
olarak daha yüksek düzeyde performans gösterecekler ve örgütün başariya 
ulaşmasini sağlayacaklardir.

Çalişanlarin karşilikli olarak sahip olduklari sorumluluklar ve görev-
lerin açik bir şekilde belirtilmesi ve onlarin da bu görev ve sorumluluklari 
gönüllü bir şekilde kabul etmeleri, doğal olarak bunlarin örgütsel yapi için 
bir çiktiya neden olmasi kurumda adaletli bir yönetim anlayişinin oldu-
ğunu göstermektedir (Ersoy ve Bayraktaroğlu, 2010). Çalişanin örgütün 
adaletli olduğuna dair geliştirdiği olumlu algi ve örgüte karşi geliştirdi-
ği güven duygusu işe olan devamliliğin artmasina, iş birakma eğiliminin 
azalmasina ve böylece bağlilik düzeyinin artmasina neden olacaktir.

Özetle bağlilik elde etmek için çalişanlarin örgütle olan ilişkilerinde 
saygi unsurunun bulunmasi ve örgüt değer vermeleri gerekmektedir. Ör-
gütsel yapi içinde değerli olmadiğini ve kendisine farkli şekilde davranil-
diğini düşünen, elde ettiği çiktilarin benzer işi yapan diğerlerine karşi daha 
az olduğunu gören ya da bu şekilde düşünen kişi görev yaptiği kuruma 
karşi olan saygisini ve güvenini yitirecektir.

2.3.Örgütsel Adalet ve Örgütsel Vatandaşlık İlişkisi

Örgütsel vatandaşlik davranişi farkli şekillerde tanimlanmaktadir. Ge-
nel olarak kişilerin iş tanimlarinda yer alan unsurlarin haricinde kalan ve 
işe yönelik geliştirdikleri davranişlar olarak tanimlanabilir. Bir arada çali-
şilan iş ortamlarinda diğer çalişma arkadaşlarina yardim etmek, iş ve diğer 
özel aktivitelerde gönüllü olarak katilim göstermek, çalişma arkadaşlari 
veya müşterilerinin çikarlarini korumak için çaba göstermek, oluşabilecek 
sorunlara karşi çözüm üretme çabasi içinde olmak gibi davraniş ve tutum-
lar vatandaşlik kavrami içinde yer alabilir (Bakan, 2011).

Örgütsel vatandaşlik son dönemde üzerinde önemle durulan kavram-
lar arasinda yer almaktadir. Konu ile ilgili çok sayida bilim insani araş-
tirmalar gerçekleştirmiş ve önemli bazi sonuçlar elde edebilmişlerdir. Bu 
verilere göre çalişanlarin vatandaşlik davranişi içine girmelerinin ön şarti 
örgüte karşi güven duymak olarak belirlenmiştir. Örgüte duyulan güvenin 
kisa özeti örgütsel yapidan kişinin kendisine bir zararin gelmeyeceğinden 
emin olmasi düşüncesidir. Elde edilecek olan haklarin kazanilamamasi, 
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adaletli bir ortamda bulunulamamasi, yönetimin içinde olduğu davraniş 
ve tutumlardaki olumsuzluklar da bu zararlar kapsaminda değerlendirile-
bilir. Kurumlarda çalişan kişiler için bu kavramlarin en önde geleni ör-
gütsel adalet olmaktadir. Çaliştiği kurumun adil olduğunu düşünen ya da 
böyle algilayan kişiler işe ve işletmeye karşi daha olumlu yönde duygular 
geliştirebilmekte, kurum içinde güven ortami sağlanabilmekte ve örgütsel 
hedeflere ulaşmak kolaylaşmaktadir.

Konu ile ilgili gerçekleştirilen araştirmalarda çalişanlarin yapi içinde-
ki uygulamalarin adil olduğunu düşündüklerinde örgütsel vatandaşlik için 
daha istekli olduklarini ortaya koymuştur. Bunun tersi durumlarda sadakat 
ve performansin azalmasi ve örgütsel vatandaşlik için daha isteksiz olun-
duğu belirlenmiştir (Kuzucu, 2013).

Gerçekleştirilen kimi çalişmalar örgütsel adaletle örgütsel vatandaşlik 
davranişlari arasindaki ilişkiyle ilgili bazi sonuçlar elde etmiştir. Bu sonuç-
lar aşağidaki gibi siralanabilir (Bülbül, 2010);

• Örgütsel adalette ortaya çikan eksiklik, işgörenlerin örgütsel refahi 
arttirmaya yarayan vatandaşlik davranişlarinda fazladan role sahip olma 
ihtimallerini azaltir. 

• Çalişanlarin yöneticileri tarafindan adaletli bir şekilde yönetilip yö-
netilmemeleri örgütsel vatandaşlik davranişi üzerinde etkili olmaktadir. 
Yöneticilerin sergilediği uygulamalari adil olarak algilayan kişiler fazla-
dan rol sergilemeye istekli olurlar. 

• Adalet algisi, özgecilik davranişini diğer davranişlardan daha çok 
etkilemektedir. 

• Genç çalişanlarin fedakarlik algilari ve örgütsel adalet arasinda olu-
şan ilişki yaşlilara kiyasla daha yüksektir.

Örgütsel vatandaşlik iş taniminin haricinde kalan ve gönüllü olarak yürü-
tülen aktiviteler olduğu için çalişanlar ile örgüt arasinda önemli bir fonksiyo-
na sahiptir. Duygusal bağ ile örgüte bağlanan kişiler adaletli bir iş ortaminda 
çalişmayi istemektedirler. Bu ortamda algilanan bir eşitsizlik durumunda ba-
ğin zayiflamasi veya kopmasi söz konusu olmaktadir. Bu durumda kişilerin 
fazladan aktiviteler bir tarafa sorumlu olduklari işleri yapmaktan kaçinmalari 
da mümkün olmaktadir. Çalişma süresi içinde sürekli olarak molalar vermek, 
mola sürelerini uzatmak, iş ve işyerinden uzaklaşmak, daha uzun sürelerle izin 
kullanma eğiliminde olmak gibi yürütülen aktiviteleri kesintiye uğratacak ey-
lemler içinde olmak isteği güçlü bir biçimde ortaya çikar.

2.4.Örgütsel Adalet ve İş Doyumu İlişkisi

Örgütler uzun dönemli stratejileri arasinda gelişen çevre koşullari-
na uyum sağlayarak amaçlarina ulaşmak, verimliliklerini artirmak gibi 
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bir eğilim içine girmektedirler. Buna ek olarak örgütsel yapi içinde kimi 
kavramlarin öne çikmasi mümkün olmaktadir. Bu kavramlarin önemlileri 
arasinda yer alan iş doyumu örgütsel yapilan son dönemlerde üzerinde en 
çok durduklari konu haline gelmiştir. Örgütlerin öncelikli amaçlari arasin-
da yer alan iş doyumunda asil hedeflenen doyumun seviyesini artirmaktir.

İşletmelerin en önemli öğelerinden biri çalişanlardir. İş doyumu kav-
raminin temelinde de kurum yapisi içinde bulunan personel bulunmakta-
dir. Personelin sahip olduğu performans, örgüte karşi geliştirdiği bağlilik, 
örgüt yapisi içinde gösterdiği vatandaşlik davranişi gibi kurumu hedefle-
rine yaklaştiran tüm kavramlar iş doyumunun artmasi ile olanakli hale ge-
lecektir.

Örneğin; emek yoğun bir özellikte olan turizm sektörü işletmeleri, ça-
lişanlarin işinden doyum sağlamalari üzerinde önemle durmalidirlar. Çün-
kü hizmeti sunan da hizmetin sunulduğu da bizzat insanin kendisidir. Bu 
açidan bakildiğinda hizmet alaninda faaliyet gösteren işletmelerde, örgüt-
sel etkinliğin ve verimliliğin çalişanlarin işleri ile ilgili olumlu düşüncelere 
sahip olabilmektedir (Sayin, 2009).

Bu açiklamalara göre iş doyumu; bir kişinin çaliştiği kurumun hedef-
leri ile kendi hedeflerinin uyumlu olmasi sonucunda ortaya çikan pozitif 
duygular ve düşüncelerin tamami şeklinde özetlenebilir (İşcan ve Sayin, 
2010).

Gerçekleştirilen çalişanlarda örgütsel adaletin bileşenlerinin iş doyu-
mu ile yakindan ilgili olduğu tespit edilmiştir. Bu ilişki adaletin iki bileşeni 
ile ilgilidir. Ancak her ikisinde de birbirinden farkli bir tür ilişki bulunmak-
tadir. Dağitimsal adalet boyutu ağirlikli olarak sürecin çikti (ücret) bölümü 
ile ilgiliyken işlemsel adalet de örgüt ile ilgili gelişen güven ön plandadir.

Örgüte karşi geliştirilen bağlilik konusunda ücretin önemli bir yeri 
bulunmaktadir. Maddi olarak doyumun elde edilmesi iş doyumu üzerinde 
doğrudan ve olumlu bir etkiye neden olmaktadir. Aldiklari ücretin yürüt-
tükleri görevlerin karşiliği olarak gören çalişanlarin örgüt bağliliği artacak 
ve bunun sonucunda adalet algisi da artacaktir. Benzer biçimde güven un-
surunun da bağliliğin ortaya çikmasinda önemi bulunmaktadir. Kişiler ger-
çekleştirdikleri her aktivite için güvenli bir ortam istemektedirler. Çaliş-
tiklari kurumlara güven duyan çalişanlar işin yapilmasi sürecinde bağlilik 
içinde görevlerini yürüteceklerdir. Her iki bileşenin de çalişanlara yönelik 
olarak uygulamaya konulabilmesi yöneticilerin elinde olan bir durumdur. 
Adil yönetimin sağlanabildiği yöneticim tarzlarinda çalişanlar üzerinde 
kontrolün sağlanmasi ve iş doyumlarinin artirilmasi mümkün olabilmek-
tedir. Memnuniyetin artmasi iş doyumu düzeyini yükseltecek ve böylece 
hedeflere ulaşilabilmiş olunacaktir.
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER

Örgütsel adalet üzerinde çok fazla çalişilmiş örgütsel konulardan biri-
dir. Çalişanlar örgütsel adaletin yeterince sağlanamadiği örgütlerde çaliş-
ma noktasinda bazi çekimser davranişlar sergileyebilmektedirler. Bunlar 
arasinda işten ayrilma niyeti, motivasyon eksikliği, iş tatminsizliği, örgüt-
sel liderliğin sorgulanmasi, örgütsel vatandaşlik ve örgütsel bağlilik duy-
gularinin sorgulanmasi gibi konular yer almaktadir.

İşten ayrilma niyeti, hem işletmeler hem de çalişanlar açisindan önem-
li sorunlara neden olmaktadir. İşten ayrilan için yeni iş arama çabasi, zaman 
ve nakit kaybinin yaninda toplumsal itibar kayiplarina neden olmaktadir. 

Motivasyon eksikliği ise işte verimsizlik, iş kazalari, tazminatlar, iş-
gücü kaybi gibi sorunlara neden olurken, iş tatminsizliği de benzer sorun-
lari ortaya çikarmaktadir. Çalişanlar liderlerinin ya da yöneticilerinin yet-
kin ve kendilerine yol gösterici olmasini isterler. Bu anlamda yetersiz olan 
liderlerin işletmedeki varliklari hem çalişanlar hem de işletmeler açsindan 
faydadan çok zarar getirecektir. 

Çalişanlarin örgütsel vatandaşlik ve bağliliklarinin da eksik olmasi, 
daima bir başka işle ilgilenmelerine neden olacak, daha iyi bir firsat bul-
duklarinda işlerini terk etmelerine neden olacaktir. Bu durum ise işletmeler 
için hem işgücü kaybina hem de bilgi, teknoloji ve tecrübe kaybina sebep 
olacaktir. Bu nedenle çalişanlarin işletmede tutulmalarinin en önemli ka-
nallarindan birisi örgütsel adaletin sağlanmasidir. Örgütsel adalet çalişan-
larin örgütlerinden memnuniyetini artiracaği gibi karliliklarini da artira-
caktir.
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1. GİRİŞ 

Sanayi devrimiyle birlikte üretim metotlarinda da farkliliklar 
meydana gelmiştir. İş gücünün yerini makinalar almiş ve toplu üretime 
geçilmiştir. Bu durumda 20. yy’ da iş kazalarinin, meslek hastaliklarinin 
ve çevre sorunlarinin giderek artmasina neden olmuştur (Sökmen, 2019).  

Madencilik sektörü, yer altindaki kaynaklarin ortaya çikarilmasi, 
özelliklerinin tespiti, üretimin sağlanmasi, zenginleştirilmesini ve satişini 
kapsamaktadir. Kaynaklarinin zamanla ve devamli değişim gösterme 
özelliklerinden dolayi maden faaliyetlerinin takibinin yapilarak kontrol 
altinda tutulmasi gerekmektedir (Ünal, 2018). 19. yy ve 20. yy’ da kömür 
ve demirin önemi iyice artmiştir. Maden sektörü, çalişan sayisinin 
fazla olmasi ve enerji sektörüne katkilarindan dolayi ülke ekonomisini 
etkilemektedir. Fakat madencilik sektörü oldukça fazla riski bünyesinde 
bulundurmaktadir (Koçali, 2018). Madencilik dünya çapinda en tehlikeli 
ve ağir sektörlerden biridir. Bu sektörde meydana gelen iş kazaklarinin 
sayisi, işçilerinin sayisi, jeolojik ve jeoteknik durumlar, kullanilan 
teknoloji ve metotlar, çalişanlarin eğitim düzeyleri, İSG kurallarinin 
yerine getirilmesi etkili bir denetim mekanizmasi gibi birden fazla faktöre 
bağlidir (Dursun, 2015).

Maden ocaklari başta olmak üzere İSG ile ilgili tarih boyunca birçok 
yasa yürürlüğe girmiştir. Bu yasalarla yaşanan iş kazalari sayilari ve 
meslek hastaliklari sayisi azaltilmaya çalişilmiştir. Osmanli döneminde iş 
sağliği ve güvenliğiyle ilgili başlica yürürlüğe giren kanunlar;

• 1865 yilinda Dilaver Paşa Nizamnamesi

• 1869 yilinda Maadin Nizamnamesi

• 1869 yilinda Mecelle

• 1921 yilinda Zonguldak ve Ereğli Havzasi Fahmiyesinde Amale 
Teravih Umumiyesine Furuhtuna 114 sayili yasa

• 1921 yilinda 151 sayili Ereğli Havzasi Fahmiyesi Maden 
Amelesinin Hukukuna Müteallik.

Cumhuriyet döneminde ise, 

• 1923 yilinda İzmir İktisat Kongresi

• 1924 yilinda 394 Sayili Hafta Tatili Yasasi

• 1925 yilinda 2739 Sayili Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkinda Kanun

• 1926 yilinda 818 Sayili Borçlar Kanunu (332. madde)

• 1930 yilinda Belediyeler Kanunu 
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• 1930 yilinda 1593 Sayili Umumi Hifzissihha Kanunu (170-180 
Maddeler)

• 1936 yilinda 3008 Sayili İş Kanunu (9.madde)

• 1945 yilinda 4772 Sayili İş Kazalariyla Meslek Hastaliklari ve 
Analik Sigortasi

• 1948 yilinda 3/7896 Sayili Ağir ve Tehlikeli İşler Tüzüğü

• 1964 yilinda 506 Sayili Sosyal Sigortalar Kanunu

• 1971 yilinda 1475 Sayili İş Kanunu (73-82. maddeler)

• 2003 yilinda 4857 Sayili İş Kanunu

• 2006 yilinda 5510 Sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlik 
Sigortasi Kanunu

• 2012 yilinda 6331 sayili İş Sağliği ve Güvenliği Kanunu’dur. (Gür, 
2021).

Yeraltinda ve yerüstündeki maden ocaklarinda çalişanlarin 
sağlik ve güvenliğinin oluşturulmasi için yapilmasi gereken şartlar 
“Maden İşyerlerinde İş Sağliği ve Güvenliği Yönetmeliği'' de açikça yer 
almaktadir.  Bu yönetmelikte maden ocaklarinda İSG’nin uygulanmasi 
için işverene ait bu yükümlülükler belirlenmiştir. Bunlar; 

“a) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlamak amacıyla;
1) İşyerleri, çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak 

şekilde tasarlanır, inşa edilir, teçhiz edilir, hizmete alınır, işletilir ve 
bakımı yapılır.

2) İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili kişinin nezaretinde ve 
sorumluluğu altında yapılır.

3) Özel riski bulunan işler yalnızca bu işlerle ilgili özel eğitim alan 
ehil kişiler tarafından ve talimatlara uygun olarak yapılır.

4) Tüm güvenlik talimatları çalışanların anlayacağı şekilde hazırlanır.
5) 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yeterli 
ilk yardım donanımı sağlanır ve (Değişik ibare: RG-24/3/2016-29663) en 
geç 6 ayda bir olmak üzere düzenli olarak gerekli tatbikatlar yapılır.

(2) İşveren,
a) Kanunun 4, 10, 14 ve 16’ncı maddelerinde belirtilen hükümler 

doğrultusunda sağlık ve güvenlik dokümanı hazırlanmasını ve 
güncellenmesini sağlar.

b) Sağlık ve güvenlik dokümanında özellikle aşağıdaki hususların yer 
almasını sağlar:
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1) Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri psikososyal riskler 
dahil olmak üzere risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.

2) Bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek için alınacak uygun 
tedbirler ile bu Yönetmelik kapsamında hazırlanması gereken yönergelerin 
ve planların hazırlanması.

3) Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi, 
kullanılması ve bakımının yapılması.

c) Sağlık ve güvenlik dokümanının işyerinde çalışmaya başlanılmadan 
önce hazırlanmasını ve önemli değişiklikler veya ilave yapıldığında ya da 
işyerinde meydana gelen iş kazası; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını 
zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaylardan 
sonra gözden geçirilmesini ve ihtiyaç halinde revize edilmesini sağlar.

(3) İşveren, Kanunun 14’üncü maddesi uyarınca gerekli kayıt ve 
bildirimleri yapar.

(4) Bir işyerinde birden çok işverene ait çalışanların bulunması 
durumunda, her işveren kendi kontrolü altındaki işlerden sorumludur. 
Ancak işyerinin tamamından sorumlu olan işveren, çalışanların sağlık ve 
güvenliğinin korunması ile ilgili tedbirlerin uygulanmasını koordine eder. 
Kendisine ait sağlık ve güvenlik dokümanında koordinasyonun amacını 
ve bu koordinasyonu sağlamak için alınacak tedbirler ile uygulanacak 
yöntemleri belirler. Bu koordinasyon her bir işverenin Kanunda belirtilen 
sorumluluğunu etkilemez” (mevzuat.gov.tr).

2. Araştırmanın Amacı

Çalişmada; maden çalişanlari tarafindan maden ocağindaki iş sağliği 
ve güvenliği uygulamalarini değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu ana 
amaç altinda şu hipotezler belirlenmiştir.

H1- Maden çalişanlarinin yaşlarina bağli olarak madendeki İSG 
uygulamalarini değerlendirmelerinde farkliliklar görülmektedir.

H2- Maden çalişanlarinin medeni durumlarina bağli olarak madendeki 
İSG uygulamalarini değerlendirmelerinde farkliliklar görülmektedir.

H3- Maden çalişanlarinin eğitim düzeylerine göre madendeki İSG 
uygulamalarini değerlendirmelerinde farkliliklar görülmektedir.

H4- Maden çalişanlarinin iş kazasi geçirmelerine bağli olarak 
madendeki İSG uygulamalarini değerlendirmelerinde farkliliklar 
görülmektedir.

H5- Maden çalişanlarinin meslek hastaliğina yakalanmalarina bağli 
olarak madendeki İSG uygulamalarini değerlendirmelerinde farkliliklar 
görülmektedir.
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H6- Maden çalişanlarinin aldiklari İSG eğitim sayisina bağli 
olarak madendeki İSG uygulamalarini değerlendirmelerinde farkliliklar 
görülmektedir.

H7- Maden çalişanlarinin eşlerinin eğitim düzeyine göre madendeki 
İSG uygulamalarini değerlendirmelerinde farkliliklar görülmektedir.

H8- Maden çalişanlarinin annelerinin eğitim düzeyine bağli olarak 
madendeki İSG uygulamalarini değerlendirmelerinde farkliliklar 
görülmektedir.

H9- Maden çalişanlarinin babalarinin eğitim düzeyine bağli olarak 
madendeki İSG uygulamalarini değerlendirmelerinde farkliliklar 
görülmektedir.

H10- Maden çalişanlarinin çocuklarinin sayisina bağli olarak 
madendeki İSG uygulamalarini değerlendirmelerinde farkliliklar 
görülmektedir.

H11- Maden çalişanlarinin eğitim gören çocuk sayisina bağli 
olarak madendeki İSG uygulamalarini değerlendirmelerinde farkliliklar 
görülmektedir.

H12- Maden çalişanlarinin aile ekonomisine katki yapan kişi sayisina 
bağli olarak madendeki İSG uygulamalarini değerlendirmelerinde 
farkliliklar görülmektedir.

H13- Maden çalişanlarinin iş deneyim yilina bağli olarak madendeki 
İSG uygulamalarini değerlendirmelerinde farkliliklar görülmektedir.

H14- Maden çalişanlarinin ailedeki en yüksek eğitim düzeyine bağli 
olarak madendeki İSG uygulamalarini değerlendirmelerinde farkliliklar 
görülmektedir.

3. Evren ve Örneklem

Çalişmanin evrenini Amasya Suluova ilçesindeki bir maden ocağinda 
çalişan 80 işçi oluşturmaktadir. Araştirmanin örneklemi ise bu maden 
ocağinda ankete katilan 63 kişi oluşturmaktadir. Çalişmaya katilimda 
gönüllülük esas olup, çalişanlarin sorulara verdikleri cevaplarin objektif 
olduğu kabul edilmiştir.

4. Veri Toplama Aracı

Çalişmadaki veriler anket yöntemi kullanilarak elde edilmiştir. 
Hazirlanan anket 3 bölümden oluşmaktadir. Anketin ilk kisminda 
maden çalişanlarinin demografik özelliklerini belirlemek için 14 soru, 
ikinci bölümde 26 çoklu yanitin sunulduğu dikkatsiz davranmaya neden 
olan faktörlerin belirlenmesi için 1 soru, üçüncü bölümde ise maden 
çalişanlarinin kendi maden ocaklarindaki İSG uygulamalarindaki 
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değerlendirmelerini tespit etmek için 5’li likert ölçeğine dayali 27 
soruluk olmak üzere toplam 42 soruluk anket oluşturulmuştur. Maden 
çalişanlarinin üçüncü bölümde verdikleri cevaplar “1: Kesinlikle hayir, 2: 
Hayir, 3: Belki, 4: Evet ve 5: Kesinlikle evet” olarak kodlanmiş ve buna 
göre analizler yapilarak değerlendirmeler yapilmiştir (Gür, 2021).

5. Bulgular

Maden çalişanlarinin ankete verdikleri cevaplar “IBM SPSS Statistics 
25.0” programi ile analiz edilmiş ve analiz sonucunda “Cronbach Alpha 
(α)” değeri 0.828 elde edilmiştir. Cronbach Alpha (α) değerinin 0.8<α<1 
araliğinda değer çikmasi yapilan çalişmanin oldukça güvenilir olduğunu 
göstermektedir. Maden çalişanlarinin demografik özellikleri ve dikkatsiz 
davranmalarina neden olan etkenler ve 5’li likert sorularina verdikleri 
cevaplarin frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak tablo halinde 
getirilmiştir. Araştirma için oluşturulan 14 hipotezin doğruluğunu 
test etmek için t testi, Mann Withney U testi ve Kruskal Wallis testleri 
yapilmiş ve elde edilen sonuçlar yorumlanmiştir. Araştirmadan elde 
edilen verilerin birbirleriyle tutarli olduğu görülmüştür. Hipotezlerin 
doğruluğunda p<0.05 anlamliliği göstermektedir. 

5.1. Demografik Bilgilere İlişkin Bulgular

Maden çalişanlarin demografik özelliklerine ait frekans ve 
yüzde değerleri tablo halinde verilmiştir. Tablo verilerine göre maden 
çalişanlarinin %4,8’i 18-29 yaş, %58,7’si 30-40 yaş, %36,5’i 41-50 yaş 
araliğindadir. Maden çalişanlarinin %90,5’i evli, %6,3’ü bekar ve %3,2’si 
boşanmiştir. Çalişmaya katilanlarin %65,1’i iş kazasi geçirirken, %34,9’u 
iş kazasi geçirmemiştir, %6,3’ü meslek hastaliğina yakalanirken, %93,7’si 
meslek hastaliğina yakalanmamiştir. Maden çalişanlarinin %31,7’si 
ilköğretim, %20,6’si ortaöğretim, %41,3’ü lise, %3,2’si ön lisans ve %3,2’si 
lisans mezunudur. Çalişanlarin %9,5’i hiç İSG eğitimi almazken, %7,9’u 
bir defa, %3,2’si iki defa, %12,7’si üç defa ve %66,7’si dört defa veya 
daha fazla İSG eğitimi almiştir. Maden çalişanlarinin eşlerinin %31,7’si 
ilköğretim, %22’si ortaöğretim, %20,6’si lise, %4,8’i lisans mezunuyken 
%19,0’i hiç okula gitmemiştir. Ankete katilanlarin annelerinin %81,0’i 
ilköğretim, %7,9’u ortaöğretim, %11,1’i hiç okula gitmezken, babalarinin 
%85,7’si ilköğretim, %3,2’si ortaöğretim, %7,9’u lise, %3,2’si hiç okula 
gitmemiştir. Ankete katilanlarin %11,1’nin bir, %27’sinin iki, %46’sinin 
üç, %4,8’nin dört çocuğu varken %11,1’nin çocuğu yoktur. Maden 
çalişanlarinin %33,3’ünün bir çocuğu, %30,2’sinin iki çocuğu, %20
,6’sinin üç çocuğu ve %1,6’sinin dört çocuğu eğitim çağindayken, 
%14,3’ünün çocuğu eğitim çağinda değildir.  Ankete katilanlarin kendileri 
hariç %34,9’una bir, %4,8’ine iki, %1,6’sina üç, %1,6’sina beş kişi veya 
üzerinde aile ekonomisine katki sağlarken %57,1’inin ailesinde tek çalişan 



Berna Gür262 .

kendileridir. Madencilerin %12,7’si 0-5 yil, %33,3’ü 6-10 yil, %33,3’ü 11-
15 yil, %19’u 16-20 yil ve %1,6’si 20 yil ve üzerinde deneyime sahiptir. 
Çalişmaya katilanlarin ailelerinde en yüksek %6,3’ü ilköğretim, %12,7’si 
ortaöğretim, %54,0’ü lise, %17,5’i ön lisans, %6,3’ü lisans, %3,2’si 
lisansüstü eğitim mezunu bulunmaktadir.

Tablo 1: Maden çalişanlarinin demografik özellikleri

Yaş Aralığı N %
18-29 yaş 3 4,8
30-40 yaş 37 58,7
41-50 yaş 23 36,5
Medeni Durum N %
Evli 57 90,5
Bekar 4 6,3
Boşanmış 2 3,2
İş kazası geçirme N %
Evet 41 65,1
Hayır 22 34,9
Meslek hastalığına yakalanma N %
Evet 4 6,3
Hayır 59 93,7
Eğitim düzeyi N %
İlköğretim 20 31,7
Ortaöğretim 13 20,6
Lise 26 41,3
Ön lisans 2 3,2
Lisans 2 3,2
İSG eğitim sayısı N %
Hiç almadım 6 9,5
1 defa 5 7,9
2 defa 2 3,2
3 defa 8 12,7
4 defa ve üzeri 42 66,7
Eş eğitim düzeyi N %
İlköğretim 20 31,7
Ortaöğretim 14 22,2
Lise 13 20,6
Ön lisans 3 4,8
Lisans 1 1,6
Okumamış 12 19,0
Anne eğitim düzeyi N %
İlköğretim 51 81,0



263Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler .

Ortaöğretim 5 7,9
Okumamış 7 11,1
Baba eğitim düzeyi N %
İlköğretim 54 85,7
Ortaöğretim 2 3,2
Lise 5 7,9
Okumamış 2 3,2
Çocuk sayısı N %
1 çocuk 7 11,1
2 çocuk 17 27,0
3 çocuk 29 46,0
4 çocuk 3 4,8
Yok 7 11,1
Eğitim gören Çocuk sayısi N %
1 çocuk 21 33,3
2 çocuk 19 30,2
3 çocuk 13 20,6
4 çocuk ve üzeri 1 1,6
Yok 9 14,3
Aile ekonomisine katkı sağlayan kişi 
sayısı N %

1 22 34,9
2 3 4,8
3 1 1,6
5 ve üzeri 1 1,6
Yok 36 57,1
Çalışma yılı N %
0-5 yıl 8 12,7
6-10 yıl 21 33,3
11-15 yıl 21 33,3
16-20 yıl 12 19,0
20 yıl ve üzeri 1 1,6
Ailedeki en yüksek eğitim düzeyi N %
İlköğretim 4 6,3
Ortaöğretim 8 12,7
Lise 34 54,0
Ön lisans 11 17,5
Lisans 4 6,3
Lisansüstü 2 3,2
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5.2. Maden Çalışanlarının Dikkatsiz Davranmasına Neden Olan 
Bulgular

Maden çalişanlarina iş kazasi geçirmedeki en temel etkilerden biri olan 
dikkatsiz davranma nedenleri sorulmuş ve birden fazla yanit seçebilme 
hakki verilmiştir. Elde edilen değerler tablo haline getirilmiştir. Verilere 
göre; 11 kişi sigara içme alişkanliğinin, dokuz kişi tecrübesinin, sekiz kişi 
ekonomik sorunlarinin, yedi kişi işiyle ilgili tehlike ve risklerden haberdar 
olmamasinin ve beş kişi ise stresli yapiya sahip olmasinin dikkatsiz 
davranmasinda etkili olduğunu ifade etmiştir. Yine çalişanlardan dörder 
kişi iş kaza geçirme korkularinin, makinelerin ve dinlenme molalarinin 
yetersiz olmasini, üçer kişi ise kişilik yapisinin ve meslek hastaliğina 
yakalanma korkularinin dikkatsiz davranişlarinin nedeni olarak ifade 
etmişlerdir. Son olarak da ikişer kişi anne-babasiyla ve iş arkadaşlariyla 
ilgili sorunlarindan, birer kişi de çocuklarin eğitim sorunlarindan, eşiyle 
ilgili sorunlarindan, fizik gücünün işine uygun olmayişindan, mesai 
saatlerinin uzun olmasindan, yönetimle ilgili sorunlarindan, iş dişindaki 
sosyal yaşamdaki kişilerle ilgili sorunlarindan ve sevmediği bir işi 
yaptiğindan dikkatsiz davrandiğini belirtmiştir.

Tablo 2: Maden çalişanlarinin dikkatsiz davranişlarinin nedenleri

Dikkatsiz davranma nedenleri N %
Sigara içme alişkanliği 11 15,5%
Her olaydan çabuk etkilenen bir kişiliğe 
sahip olmam 3 4,2%

Çocuklarin eğitimiyle ilgili sorunlar 1 1,4%
Eşimle ilgili sorunlar 1 1,4%
İş kazasi geçirme korkusu 4 5,6%
Meslek hastaliğina yakalanma korkusu 3 4,2%
Fizik gücümün bu mesleğe uygun olmamasi 1 1,4%
Mesai saatlerinin uzun olmasi 1 1,4%
Stresli bir yapiya sahip olmam 5 7,0%
İşimle ilgili tehlike ve risklerden haberdar 
olmamam 7 9,9%

Çaliştiğim makinelerden kaynakli 4 5,6%
Ekonomik sorunlar 8 11,3%
Anne-baba ile ilgili sorunlar 2 2,8%
İş arkadaşlarimla aramdaki sorunlar 2 2,8%
Yönetimle aramdaki sorunlar 1 1,4%
İş dişindaki sosyal yaşamdaki kişilerle 
aramdaki sorunlar 1 1,4%

Dinlenme molalarinin dinlenmem için 
yeterli olmamasi 4 5,6%

Sevdiğim işi yapmadiğim için 1 1,4%
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Yönetimle iletişim problemi yaşiyor olmam 2 2,8%
Yillarin verdiği tecrübeye güven 9 12,7%
Toplam 71 100,0%

*Not: N sayisi örneklem hacmini geçmektedir.

5.3. Maden Çalışanların Anket Sorularına Verdikleri Cevaplara 
Ait Bulgular 

Maden çalişanlarinin demografik kismindaki 14 değişkenin iş sağliği 
ve güvenliği uygulamalarini değerlendirilmelerinde farklilik oluşturup 
oluşturmadiğini belirlemek için yapilacak analiz türüne karar vermek 
için varyanslarinin homojenliği test edilmiştir. Homojenlik testinde 14 
değişkenin varyanslari homojen olmadiğindan (p<,05) non-parametrik 
analizler kullanilmaya karar verilmiştir. Demografik özelliklerde iki 
varyansi olan analizlerde Mann Withney U testi, üç ya da daha fazla 
varyansi olan analizlerde Kruskal Wallis analizleri yapilmiş ve elde edilen 
sonuçlar yorumlanmiştir. 

Tablo 3: Maden çalişanlarinin İSG uygulamalarini değerlendirmelerinde 
Mann Withney U testi analiz sonuçlari

İSG 
Uygulamalarini 
değerlendirme

İş kazasi 
geçirme N X Sira 

Ortalamasi U                                     z    p

Evet  40 32,06 1282,50 417,500 -,331 ,741Hayir 22 30,48 670,50

İSG 
Uygulamalarini 
değerlendirme

Meslek 
hastaliğina 
yakalanma

N X Sira 
Ortalamasi U                                     z    p

Evet  4 24,63 98,50 88,500 -,788 ,430Hayir 58 31,97 1854,50

Maden çalişanlarinin maden ocaklarindaki İSG uygulamalarini 
değerlendirmelerinde iş kazasi geçirmelerine ve meslek hastaliğina 
yakalanmalarina bağli olarak farkliliğin tespiti içi yapilan Mann Withney 
U testi sonucunda sirasiyla U=417,500; z=-,331; p=,741 ve U=88,500; z=-
,788; p=,430 elde edilmiştir. Elde edilen p değerleri ,05’den küçük olduğu 
için madencilerin İSG uygulamalarini değerlendirmelerinde iş kazasi 
geçirme ve meslek hastaliğina yakalanma durumlarina göre farklilik 
olmadiği tespit edilmiştir. Buna göre H4 ve H5 hipotezleri ret edilmiştir.
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Tablo 4: Maden çalişanlarinin İSG uygulamalarini değerlendirmelerinde 
Kruskal Wallis testi analiz sonuçlari

Yaş N Sıra Ort. sd X2 p Anlamlı 
fark

İS
G

 U
yg

ul
am

al
ar

in
i 

de
ğe

rl
en

di
rm

e

19-29 3 19,17

2 1,514 ,464 Fark yok

30-40 36 32,50

41-50 23 31,54

Medeni durum N Sıra Ort. sd X2 p Anlamlı 
fark

İS
G

 U
yg

ul
am

al
ar

in
i 

de
ğe

rl
en

di
rm

e

56 32,71 56

2 3,486 ,175 Fark yok

4 25,00 4

2 10,50 2

Eğitim durumu N Sıra Ort. sd X2 p Anlamlı 
fark

İS
G

 U
yg

ul
am

al
ar

in
i 

de
ğe

rl
en

di
rm

e

İlköğretim 19 23,50

4 7,991 ,092 Fark yok

Ortaöğretim 13 36,42

Lise 26 32,52

Ön lisans 2 42,00

Lisans 2 51,75

İSG eğitimi alma 
sayisi N Sıra Ort. sd X2 p Anlamlı 

fark

İS
G

 U
yg

ul
am

al
ar

in
i 

de
ğe

rl
en

di
rm

e

Hiç almadim 5 25,40

4 5,718 ,221 Fark yok

1 defa 5 20,40

2 defa 2 12,25

3 defa 8 33,19

4 defa ve üzeri 42 34,14

Eş eğitim düzeyi
N Sira Ort. sd X2 p Anlamlı 

fark

İS
G

 U
yg

ul
am

al
ar

in
i 

de
ğe

rl
en

di
rm

e

İlköğretim 19 31,95

5 5,932 ,313 Fark yok

Ortaöğretim 14 31,89

Lise 13 30,88

Ön lisans 3 45,17

Lisans 1 61,00

Eğitim almamiş 12 25,13

Anne eğitim düzeyi 
N Sira Ort. sd X2 p Anlamli fark
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İS
G

 U
yg

ul
am

al
ar

in
i 

de
ğe

rle
nd

irm
e

İlköğretim 50 31,78

2 1,336 ,505 Fark yok

Ortaöğretim 5 23,30

Eğitim almamiş

7 35,36

Baba eğitim düzeyi
N Sıra Ort. sd X2 p Anlamlı 

fark

İS
G

 U
yg

ul
am

al
ar

in
i 

de
ğe

rl
en

di
rm

e

İlköğretim 53 31,79

3 ,750 ,861 Fark yok

Ortaöğretim 2 21,00

Lise 5 33,20

Eğitim almamiş
2 30,00

Çocuk sayisi N Sıra Ort. sd X2 p Anlamlı 
fark

İS
G

 U
yg

ul
am

al
ar

in
i 

de
ğe

rl
en

di
rm

e

1 7 41,57

4 5,785 ,216 Fark yok

2 17 31,00

3 28 32,91

4 3 17,00

Yok 7 23,21

Eğitim gören çocuk 
sayisi N Sıra Ort. sd X2 p Anlamlı 

fark

İS
G

 U
yg

ul
am

al
ar

in
i 

de
ğe

rl
en

di
rm

e

1 21 36,26

4 8,552 ,703 Fark yok

2 18 35,69

3 13 23,12

4 ve üzeri 1 1,00

Yok 9 27,50

Aile ekonomisine 
katki sağlayan kişi 
sayisi

N Sira Ort. sd X2 p Anlamli fark

İS
G

 U
yg

ul
am

al
ar

in
i 

de
ğe

rl
en

di
rm

e

1 21 28,98

4 3,33 ,504 Fark yok

2 3 26,00

3 1 58,00

5 ve üzeri 1 22,50

Yok 36 32,94

Çalişma süresi
N Sıra Ort. sd X2 p Anlamlı 

fark

İS
G

 U
yg

ul
am

al
ar

in
i 

de
ğe

rl
en

di
rm

e

0-5 yil 8 22,44

4 3,535 ,473 Fark yok

6-10 yil 20 35,93

11-15 yil 21 30,62

16-20 yil 12 30,96

20 yil ve üzeri 1 40,50

Ailedeki en yüksek 
eğitim seviyesi N Sıra Ort. sd X2 p Anlamlı 

fark
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İS
G

U
yg

ul
am

al
ar

in
i 

de
ğe

rl
en

di
rm

e

İlköğretim 4 41,25

5 4,227 ,517 Fark yok

Ortaöğretim 8 28,31

Lise 33 29,56

Ön lisans 11 32,95

Lisans 4 44,13

Lisansüstü 2 23,50

Maden çalişanlarinin çaliştiklari maden ocağindaki İSG 
uygulamalarini değerlendirmelerinin yaşa, medeni duruma, alinan İSG 
eğitim sayisi ve eğitim durumuna bağli Kruskal-Wallis analizi testi 
sonuçlari sirasiyla; x2(2,n=62)=1,514;p=,464, x2(2,n=62)=3,486;p=,175, 
x2(4,n=62)=5,718;  p=,221  ve  x2(4,n=62)=7,991;  p=,092 sonuçlari elde 
edildi ve p değerleri ,05 den küçük olduğu için maden çalişanlarin İSG 
uygulamalarini değerlendirmelerinin yaşa, medeni duruma, alinan İSG 
eğitim sayisi ve eğitim durumuna bağli değişmediği tespit edilerek H1, 
H2, H6 ve H3 hipotezleri ret edilmiştir.

Ankete katilanlarin İSG uygulamalarini değerlendirmelerinin, 
eş, anne ve baba eğitim düzeylerine bağli Kruskal-Wallis analizi testi 
sonuçlari sirasiyla; x2(5, n=62) =5,932; p=,313, x2(2, n=62) =1,336; p=,505 
ve x2(3, n=62) =,750; p=,861 elde edildi ve p<,05 olduğu için maden 
çalişanlarin İSG uygulamalarini değerlendirmelerinin eş, anne ve baba 
eğitim düzeylerine bağli olarak değişmediği tespit edilerek H7, H8 ve H9 
hipotezleri ret edilmiştir.

Madencilerin İSG uygulamalarini değerlendirmelerinin çocuk 
sayisi, eğitim gören çocuk sayisi ve aile ekonomisine kendileri hariç 
katki yapan kişi sayisina göre Kruskal-Wallis analizi testi sonuçlari 
sirasiyla x2(4,n=62)=5,785;p=,216, x2(4,n=62)=8,552;p=,703 ve 
x2(4,n=62)=3,33;p=,504 elde edildi ve p<,05 olduğu için maden çalişanlarin 
İSG uygulamalarini değerlendirmelerinin çocuk sayisi, eğitim gören 
çocuk sayisi ve aile ekonomisine kendileri hariç katki yapan kişi sayisina 
bağli olarak değişmediği tespit edilerek H10, H11 ve H12 hipotezleri ret 
edilmiştir.

Çalişmaya katilan madencilerin İSG uygulamalarini 
değerlendirmelerinin çalişma süresi ve ailedeki en yüksek eğitim seviyesi 
düzeyine göre Kruskal-Wallis analizi testi sonuçlari sirasiyla x2(4, n=62) 
=3,535; p=,473 ve x2(5, n=62) =4,227; p=,517 elde edildi ve p<,05 olduğu 
için maden çalişanlarin İSG uygulamalarini değerlendirmelerinde 
çalişma süresi ve ailedeki en yüksek eğitim seviyesi düzeyine bağli olarak 
değişmediği tespit edilerek H13 ve H14 hipotezleri ret edilmiştir.
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Tablo 5: Madencilerin İSG uygulamalarini değerlendirmelerinde tamamlayici 
istatistikler

SORULAR N ORT SS Sonuç
İSG Kanun’un işçi, işveren ve devlete 
yüklediği sorumlulukları biliyorum. 63 3,94 ,54 Evet

Madencilik mesleğinin olmazsa 
olmazlarindan biri İSG uygulamalaridir. 63 4,14 ,69 Evet 

Çaliştiğim ocakta İSG tedbirlerinin eksizsiz 
olarak alindiğini düşünüyorum. 63 3,73 ,92 Evet

İş güvenliği uzmanlarinin bizimle geçirdiği 
sürelerin yeterli olmadiğini düşünüyorum. 63 3,06 1,03 Kararsızım

İşyeri hekiminin bizimle geçirdiği sürelerin 
yeterli olmadiğini düşünüyorum. 63 2,92 1,08 Kararsızım

İş Sağliği ve Güvenliği profesyonellerinin 
bildirmediği bazi tehlike ve riskler var. 63 2,78 ,97 Kararsızım

Risk değerlendirilmeleri yapilinca çalişilan 
bölümlere göre çalişanlarin görüşleri 
alinmaktadir.

63 3,37 ,92 Kararsızım

Risk değerlendirme sonuçlari ve alinan 
tedbirler yazili olarak tebliğ edilmektedir. 63 3,71 ,73 Evet

Tehlike ve riskleri bilmem çalişirken daha 
dikkatli davranmama neden olmaktadir. 63 4,10 ,67 Evet

Yönetim tarafindan çalişanlarin kurallara 
uygunluğu sik sik denetlenmektedir. 63 3,92 ,70 Evet

Üst yönetimin denetimleri iş yaparken daha 
dikkatli çalişmama neden olmaktadir. 63 3,68 ,84 Evet

Çalişma aralarindaki dinlenme molalari 
dinlenmem için yeterli olmamaktadir. 63 3,32 1,03 Kararsızım

Müfettişlerin iş yeri denetimleriyle 
maden çalişma ortami daha güvenli hale 
gelmektedir.

63 3,97 ,82 Evet

Seçimle belirlenen çalişan temsilcilerinin 
olmasi bizim yönetimle iletişimimizi 
kolaylaştirmaktadir.

63 3,54 1,16 Evet

Çalişan temsilcisi çalişanlarla ilgili 
problemleri yönetime aktarmada sorun 
yaşamamaktadir.

63 3,46 1,12 Evet

Arkadaşlarimin çoğu kez çalişma esnasinda 
dikkatsiz ve vurdum duymazliklari bizi iş 
kazasiyla burun buruna getirmektedir.

63 3,03 1,05 Kararsızım

Maden ocaklarinda gerekli tedbirler 
alindiğinda iş kazalarinin olmayacağini 
düşünüyorum.

63 3,89 ,83 Evet

Çalişirken arkadaşlarimi tehlike ve risklere 
karşi sürekli uyariyorum. 63 3,97 ,67 Evet

KKD (Kişisel Koruyucu Donanimlar) ile 
ilgili yeterli eğitim verilmektedir. 63 3,75 ,86 Evet
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İSG eğitim konularinin çalişanlar tarafindan 
belirlenmesi eğitimin daha etkili ve kalici 
olmasina neden olacaktir.

63 3,92 ,73 Evet

İşe giriş muayeneleri ve rutin sağlik 
kontrolleri zamaninda yapilmaktadir. 63 3,87 ,73 Evet

Hafta izinlerimi düzenli, yillik izinlerimi de 
istediğim zaman kullanabiliyorum. 63 3,89 ,92 Evet

Çalişirken başima gelen hangi durumlarin iş 
kazasi sayilacağini biliyorum 63 3,78 ,94 Evet

İş kazasi veya meslek hastaliği tanisinda 
hangi haklarim olduğunu biliyorum. 63 3,37 1,08 Kararsızım

Madenlerde iş kazasi kaderdir. 63 2,24 1,09 Hayir
İSG Kanun’un işçi, işveren ve devlete 
yüklediği sorumluluklari biliyorum. 63 3,94 ,54 Evet

Madencilik mesleğinin olmazsa 
olmazlarindan biri İSG uygulamalaridir. 63 4,14 ,69 Evet

SONUÇ VE TARTIŞMA

Maden çalişanlarinin çaliştiklari maden ocaklarindaki İSG 
uygulamalarinin değerlendirilmesi amaciyla çalişma yapilmiştir. Yapilan 
çalişmada madencilerin büyük bir kismi 30-40 yaş araliğinda, evli, iş 
kazasi geçirmiş, meslek hastaliğina yakalanmamiş, lise mezunu, dört 
veya daha fazla İSG eğitimi almiştir. Yine çalişanlarin büyük bir kisminin 
eşinin, annesinin ve babasinin ilköğretim mezunu olduğu, üç çocuklu, bir 
çocuğunun eğitim aldiği, aile ekonomisine kendisi haricinde bir kişinin 
katki sağladiği, 6-15 yil arasinda iş tecrübesine sahip olduğu ve ailede en 
yüksek eğitim düzeyinin lise olduğu belirlenmiştir.

İş kazalarinin %88’lik kismi tehlikeli davranişlarindan 
kaynaklanmaktadir. Tehlikeli davranişlarin nedenlerinden biride 
dikkatsiz davranişlardir. Maden çalişanlarinin dikkatsiz davranişlarina 
neden olan durumlara verdikleri çoklu cevaplarda ilk dört sirada yer 
alan nedenler dikkat çekmektedir. Bunlardan ilk sirada sigara içme 
alişkanliği yer almiştir. Taşpinar ve Pakyürek (2020) tarafindan yapilan 
çalişmada da sigara kullanimin bireylerde depresif belirtilerin ortaya 
çikmasini kolaylaştirdiği tespit edilmiştir. Ayrica yazarlarin yaptiklari 
literatür incelemelerinde kişilerin depresyon seviyesinin yükselmesiyle 
motorsal ve bilişsel fonksiyon etkinliğinin azaldiğina ve buna bağli 
dikkatin azaldiğina dair sonuçlara ulaşmişlardir. Maden çalişanlarinin 
dikkatsiz davranişlarinin nedenlerinin ikinci sirasinda tecrübenin 
verdiği özgüven yer almaktadir. Bunun sebebi ise; çalişanlarin çalişma 
ortaminin koşullarini, tehlike ve risklerini iyi bilmeleri ve bu yüzden iş 
kazasi yaşamayacaklarini düşünmemeleri olabilir. Camkurt (2013) 1998-
2012 yillari arasindaki iş kazasina uğrayan sigortalinin kidem sürelerini 
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incelediğinde, iş kazalarinin deneme sürelerinde oldukça az, deneme 
süresinin bitiminde göze çarpan bir artiş ve daha sonra kidem sürelerine 
bağli azaliş olduğunu ifade etmiştir. Çalişanlarin üçüncü nedenleri 
arasinda ekonomik nedenler gelmektedir. Kişilerin zihinlerinde sürekli 
olarak düşündükleri bir konu olduğunda işlerine odaklanmada problem 
yaşayabilirler. Bu odaklanma problemi ise; uyulmasi gereken İSG 
kurallarina uymada zorluğa neden olarak iş kazasina sebep olabilir. Maden 
çalişanlarinin dikkatsiz davranmalarina neden olarak dördüncü sirada işle 
ilgili tehlike ve risklerden haberdar olmamalari yer almaktadir. 6331 sayili 
İş Sağliği ve Güvenliği Kanununda işveren yükümlülükleri arasinda 
çalişanlarin bilgilendirilmesi yer almaktadir. Bu bilgilendirme konularinin 
başinda da işyerinde karşilaşilabilecek sağlik ve güvenlik risklerinin neler 
olduğu ve bunlara karşi alinacak tedbirler yer almaktadir. Çalişanlarin 
İSG eğitim alma sayisi yüksek olmasina rağmen çalişanlarin tehlike ve 
risklerden tam bilgilerinin olmamasini ifade etmesi dikkat çekmektedir. 
Bu durumda işverenin her çalişanina risk, tehlike ve bunlardan korunma 
yöntemlerini içeren yazili dokümanlari tebliğ etmesi bu sorunu ortadan 
kaldirilabilir. Böylece çalişanlar daha rahat ve özgüvenli çalişabilirler.

Madencilerin demografik özelliklerine bağli olarak İSG uygulamalarini 
değerlendirmesinde analiz sonuçlarinda anlamli bir farklilik tespit 
edilememiştir.  Ayni çalişma ortaminda uzun yillar çalişan sayisinin 
fazla olmasi çalişanlarin İSG uygulamalarinin değerlendirilmesinde 
benzer cevaplar vermelerine neden olmuş olabilir. Ayrica aile yapisinin 
(eş, anne, baba eğitim düzeyleri, çocuk sayisi vb.) demografik verilerinde 
çalişanlarin İSG uygulama değerlendirilmelerinde etkili olmadiği dikkat 
çekmektedir.

Çalişanlarin İSG uygulamalarini değerlendirdikleri anket sorularina 
verdiği cevaplarin ortalamasinda “kararsızım” sonuçlari dikkat 
çekmektedir. Cevap ortalamasinin “kararsızım” olduğu ilk soru; İSG 
profesyonellerinin çalişanlarla geçirdiği sürenin yetersiz olmasidir.  
Maden sektöründe tam zamanli İSG uzmaninin bulunmasina rağmen 
çalişanlar İSG profesyonelleriyle aralarindaki iletişim sürelerinin yeterli 
olup olmadiğindan tam emin değillerdir. Bu durumda işveren, İSG 
profesyonelleri, çalişanlar veya çalişan temsilcileri bir araya gelerek 
çalişanlarin kendilerini güvende hissedebilecekleri ve iyi iletişim 
sağlayabilecekleri ortam için süre artirimi yapilarak bu karasizlik ortadan 
kaldirilabilir. Kararsiz olunan ikinci soru; İSG profesyonellerinin bildirim 
yapmadiklari bazi tehlikelerin olmasidir. Maden ocaklarinda yapilacak risk 
değerlendirmelerinde her birimde veya bölümde çalişan işçilerin görüşleri 
alinarak risk ve tehlikeler belirlenmelidir. Çalişanin İSG kurullarina ve 
İSG uygulamalarina katilimi ne kadar artirilirsa gözden kaçan durumlarin 
tespiti daha da kolaylaşacak ve buna bağli iş kazalari sayilari daha da 
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azalacaktir. Üçüncü kararsizim cevabi verilen soru; çalişma aralarindaki 
dinlenme molalarinin yeterli olup olmama sorusudur. Günlük çalişma 
saatlerine bağli olarak belirli sürelerde çalişanin dinlenmesi esastir. 
Çalişanlar bu molalarda hem dinlenme hem de ihtiyaçlarini (çay, yemek 
vb.) karşilamaktadirlar. Çalişanlarin bu sürenin yeterli olup olmadiği 
konusunda kararsiz olmasi, çoğu çalişanin yeteri kadar dinlenemedikleri 
anlamina gelebilir. Dinlenilmeden çalişma alanina dönülmesi çalişanlarda 
dikkat eksikliğine veya yorgunluğa bağli iş kazasi riskini artirabilir. Bu 
durumda işveren kendi inisiyatifini kullanarak bu süreleri biraz daha 
artirabilir. Başlangiçta zaman kaybi olarak görülebilecek bu süreler 
zaman içerisinde firmaya üretim verimliliğinde artiş ve iş kazalarinda 
azaliş olarak döneceği aşikardir. Dördüncü kararsizim cevabi verilen 
soru; arkadaşlarinin davranişlara bağli iş kazasi ihtimalinin olmasidir. Bu 
cevap, çalişanlarin kendileri veya arkadaşlarinin bir anlik İSG kurallarini 
uygulamama veya dikkatsiz davranmalari sonucunda telafisi olmayan 
bir sürece gireceklerinin farkindadirlar şeklinde yorumlanabilir. Maden 
çalişanlarina İSG eğitimleri sirasinda çalişanlarin davranişlarindan 
kaynakli iş kazasi videolarinin izletilmesi bu konudaki farkindaliği kisa 
sürede daha üst seviyeye çikarabilir. Son olarak çalişanlar iş kazasi veya 
meslek hastaliklari sonucunda haklarini bildiklerinden tam emin değiller.  
İSG eğitimlerinin ilk konulari arasinda çalişan hak ve yükümlülükleri 
bulunmaktadir. Ancak çalişanlarin kendi yaşadiklari iş kazasi, ramak 
kala olay veya meslek hastaliklarindan dolayi daha detayli bilgiye ihtiyaç 
duyabilir. Çalişanlara mevcut 6331 Sayili İş Sağliği ve Güvenliği Kanunu ile 
güvence altinda olduklarini daha iyi anlatabilmek için belirli periyotlarda 
İSG profesyonelleri tarafindan soru-cevap şeklinde eğitimler yapilabilir. 
Yapilan eğitimlerle hem İSG profesyonelleriyle çalişan arasindaki iletişim 
artirilabilir hem de çalişan kendini daha güvende hissetmesi sağlanabilir.

Maden çalişanlarinin İSG uygulamalarini değerlendirdikleri 
diğer olumlu ifadeli sorulara verdikleri cevaplarin ortalamalari “evet”, 
olumsuz ifadeli sorulara verdikleri cevaplarin ortalamasi ise “hayir” 
olmuştur. Maden çalişanlarinin verdikleri cevaplarin ortalamalari maden 
ocaklarindaki İSG uygulamalarinin tam ve eksizsiz olarak yürütülüp 
uygulandiğinin göstergesidir. Bu olumlu İSG uygulamalari devlet, işveren 
ve çalişan birlikteliğiyle daha iyi günlerin olacağinin göstergesidir.

Madenlerle ilgili yapilan birkaç çalişmada; Sökmen (2019) ülkemizdeki 
iş güvenliği uzmanlarinin eğitimlerini İSG uygulamalarinda iyi durumda 
olan ülkelerin iş güvenliği uzmanlarinin eğitimleriyle karşilaştirmiş, 
Koçali (2018) açik maden ocaği işletmelerinde çalişanlarin İSG bilinçlerini 
araştirmiş, Gür (2021) çalişmasinda yeralti ve yerüstü maden ocaklarindaki 
çalişanlarin İSG bilincini incelemiştir. Bu çalişma 6331 sayili İş Sağliği ve 
Güvenliği Kanunu ile iş kazasi ve meslek hastaliğindan korunan çalişanlarin 
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bu kanunda yer alan İSG uygulamalarini nasil değerlendirdiklerini görme 
açisindan literatüre katki sağlayacaktir. Yapilan bu çalişma doğrultusunda 
ise ilerleyen zamanlarda anket sorulari tekrardan kullanilarak maden 
ocaklarinda İSG uygulamalarinin değerlendirilmesi yapilabilir ve veriler 
karşilaştirilabilir. Bu karşilaştirma İSG uygulamasinda ilerlemelerin 
takibi veya oluşabilecek olumsuzluklarin giderilmesi açisindan önemli 
olacaktir. 

 



Berna Gür274 .

KAYNAKLAR

Camkurt, M. Z. (2013). Çalişanlarin kişisel özelliklerinin iş kazalarinin meydana 
gelmesi üzerindeki etkisi. TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 24(6), 70-
101.

Dursun, A. E. (2015). Yeralti Kömür Madenciliğinde Mekanizasyonun İşçi Sağliği 
ve İş Güvenliği Açisindan Önemi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim 
ve Teknoloji Dergisi, 3(2), 1-9.

Gür, B. (2021). Yeralti ve Yerüstü Kömür Madenlerinde Çalişanlarin İş Sağliği 
ve Güvenliği Algilarinin Belirlenmesi: Çorum Örneği. İstanbul Rumeli 
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yayimlanmiş Yüksek Lisans 
Tezi, Erzurum.

Koçali, K. Açik Ocak Maden İşletmelerinde İşçi Anketleri ile İş Sağliği ve 
Güvenliği Kültürü ve Uygulamasinin Araştirilmasi. Bilimsel Madencilik 
Dergisi, 57(1), 15-24.

Maden İşyerlerinde İş Sağliği ve Güvenliği Yönetmeliği. (2013, 19 Eylül). 
Resmî Gazete (Sayi: 28770). Erişim adresi: (https://www.mevzuat.gov.tr/
mevzuat?MevzuatNo=18858&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5)

Sökmen, M. E. (2019). Madencilik Sektöründe İş Güvenliği Uzmanliği 
Eğitimlerinin Karşilaştirmali Olarak İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. 
Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayimlanmiş Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara.

Taşpinar, A., & Pakyürek, G. Sigara Kullananlarda Depresyon Düzeyinin Dikkat 
Performansina Etkisi. Bağımlılık Dergisi, 21(1), 34-43.

Ünal, M. S. (2018). Türkiye Madencilik Endüstrisi İçin Eğitim ve Sertifikasyon 
Modeli Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Yayimlanmiş Yüksek Lisans Tezi, Ankara.



Bölüm 13
İSLÂM DOKTRİNİNDE DEVLET VE CEMİYET
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GİRİŞ

Devlet ve cemiyet arasinda zaruri bir münasebet ve bağlilik vardir. 
Sosyal bir gerçeklik olan cemiyet (toplum, société) ve siyasi bir gerçeklik 
olan “devlet” arasindaki bu münasebet “geçişli” bir münasebettir. Tarihî 
olarak cemiyet, devletten daha öncedir. Cemaat hayatinin farklilaşmasi ve 
kompleksleşmesi neticesinde tarim dişi faaliyetlerin toplandiği ve yürü-
tüldüğü “şehir” gerçeği, dolayisiyle “cemiyet” ortaya çikar; din adamlari, 
askerler, tüccarlar ve zanaatçilardan meydana gelen bir kitlenin beslenme-
si için, tarimdan sağlanacak bir ürün fazlasinin kontrol edilmesini zaruri 
kildi. İşte bu zaruret, siyasî bir gerçeklik olan “devlet”in ortaya çikmasi-
nin maddî temeli oldu. Ayrica, meydana gelen farklilaşma ve kompleksleş-
menin yol açtiği; toplumu belli bir düzene ve kaidelere bağlama endişesi 
de devletin ortaya çikmasinin hukukî temeli oldu. Devletin temelindeki 
sosyal saik ise, tarim sektörünün sağladiği arti ürünle beslenen ve toplu-
mun medeni ve kültürel ihtiyaçlarina cevap veren “şehir” gerçeğinin or-
taya çikmasi oldu.

Devlet ve cemiyet arasindaki bu bağlilik münasebetinde öncelik sa-
hibi ve olmazsa olmaz unsur cemiyettir. İstisnaî olarak -İslâmiyet öncesi 
Arap toplumunda olduğu gibi- devletsiz cemiyet var olabilir ama cemiyet-
siz devletin bulunmasi mümkün değildir. Zira devlet, yukarida da belirt-
tiğimiz gibi, kompleksleşerek cemiyet hâline gelememiş insan toplulukla-
rinda ortaya çikmaz.

Modern çağlarda olduğu gibi tarim toplumlari çağlarinda da cemi-
yetler arasinda farkliliklar vardi. Bu farklilik, esas olarak onlarin ziraî 
hayatlarindaki gelişmişlik ve verimlilik seviyesinin farkliliğindan ileri 
geliyordu. Zira, modern çağdan önceki toplumlar “tarim toplumu” olduk-
lari için, ziraî sektör dişindaki zanaat, ticaret, sanat, ilim ve kültür gibi 
faaliyet sahalarinin farklilaşip gelişmesi de ziraatten sağlanabilecek ürün 
fazlasina bağliydi. Bu sebeple de sulu tarimin yapildiği verimli toprakla-
ra sahip olan Mezopotamya toplumlarinda ve Misir’da böyle bir gelişme 
ortaya çikmişti. Sulama kanallarinin inşasi ve bakimi ve ayrica nehirlerin 
ne zaman taşacağinin bilinmesi ihtiyaci bu toplumlarda ilmî düşünceyi 
teşvik etmiş ve aritmetik, geometri ve astronomi gibi ilimler belli bir se-
viyeye ulaşmişti.

Ziraî hayatin kalabalik bir köle nüfusunu gerektirmesi ve yukarida 
zikrettiğimiz hizmetlerin yerine getirilebilmesi ihtiyaci sebebiyle, bütün 
ilk ve Orta Çağ toplumlari “köleci” toplumlardi. Bu zaruret, bu toplumlar-
da siyasî olarak “mutlaklaşma”yi getirdi. Mezopotamya toplumlarinda ve 
Misir’da siyasî iktidar mutlaklaşmakla kalmayip “ilâhî” kaynakla irtibata 
sokulmuş, hatta Misir’da “ilâh”laştirilmişti. Bu anlayiş, bu toplumlarda 
din adamlari sinifini oldukça güçlü, itibarli ve nüfuzlu bir konuma getir-
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mişti. Din adamlari, kendilerine taninan bu konuma karşilik, hükümdarin 
“ilâhî” kimliğini meşrulaştirma fonksiyonunu yerine getiriyorlardi.

A) İslâmiyet Öncesi Hicaz Toplumunda Devlet ve Cemiyet

İslâmiyet’ten evvelki Arap toplumunda; İslâmiyet’in ortaya çiktiği 
Mekke’de böyle bir din adamlari sinifi meydana gelmemişti. Zira burada 
dinî yapi kabile çapinda ortaya çikmişti. Yani bütün Arap toplumuna veya 
Mekke’nin bütününe şamil bir dinî ideoloji olmadiği gibi, bir ruhban sinifi 
da yoktu. Lewis’in de ifade ettiği gibi, “Şehirde her klanin kendi mecli-
si ve putu vardi. Fakat şehri meydana getiren klanlarin birliği, ortak bir 
sembolü ihtiva eden bir merkezî kutsal yerde putlarin toplanmasiyla ifade 
olunmuştu (Lewis, 2009, 45).” Yani kabile, temel sosyal birim olduğu gibi 
dinî bir birlikti de… Bu hususta Ali de “Çöl halki açisindan kabile en bü-
yük topluluktur (Ali, 2018; 452)” demek suretiyle ayni istikamette görüş 
belirtir.

Mekke’nin de içinde bulunduğu Hicaz Bölgesi Arap toplumu, bünye-
sinde tezatlar barindiran bir toplumdu. Bir taraftan iptidaî topluluğun en 
büyük sosyal birimi olan “kabile” Arap toplumunda da temel ve en büyük 
sosyal birim olmaya devam ederken diğer taraftan “medeni toplum”un (ta-
rim toplumunun) bir özelliği olan “ekonomik farklilaşma”ya ve siniflaşma 
manâsinda “sosyal farklilaşma”ya uğramişti. Ekonomik yönden ziraat, za-
naat, sanat, ticaret gibi faaliyet sahalari meydana gelirken; sosyal yönden 
zengin, mülk sahibi siniflar, fakirler ve köleler ortaya çikmişti.

Şehir hayatina geçilmesine ve canli bir ticarî hayatin varliğina rağ-
men, tarim toplumlarinin (medeni toplumlarin) çoğunda olduğunun aksi-
ne, şehirdeki tarim dişi faaliyetlerde bulunanlari besleyebilecek bir ziraî 
ürün fazlasi meydana gelmemişti. Bu da Mekke toplumunu ticarete yö-
neltti. Günaltay’in da belirttiği gibi “Bu bölgede bir tek tarim veya bir tek 
hayvancilikla geçinmek mümkün değildir. Demek ki Arabistan’in bede-
visi olsun, şehirde yaşayan hadarisi olsun, geçimini sağlamak için başka 
yollar da aramak zorundadir. İşte bu zorunluluk, Araplarda ticareti ve çok 
ilkel olmakla birlikte imâlati geliştirmiştir (Günaltay, 2015; 23).”

Ekonomik ve sosyal farklilaşma meydana gelmiş olmakla beraber bu, 
bir medeni toplumda (tarim toplumunda) olmasi gereken ölçüde değildi. 
Ziraî üretimin sinirliliği ve şehirli nüfusu beslemekte yetersiz kalişi yü-
zünden, sosyal farklilaşmanin son safhasi olan siyasî farklilaşma ve bu 
farklilaşmanin müesseseleşmiş biçimi olan “devlet” ortaya çikmamişti. 
Zira İlk ve Orta çağlarda devletin ortaya çikmasini sağlayan ve gerektiren 
şartlar, Mekke ve dolayisiyle Hicaz toplumunda meydana gelmemişti. Ne 
geniş tarim alanlari ne de bu sektörde çalişmasi gereken kalabalik bir köle 
nüfusu vardi ki, bu iki şart, o dönemlerde devleti ortaya çikaran asil saik-
lerdi. Zira kalabalik bir köle sinifini hukuksuz bir şekilde boğaz tokluğuna 
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çaliştirmak ve bu sayede elde edilen ürün fazlasina el koyarak devletin 
siyasî, askerî ve inşaî faaliyetlerinde bulunanlara aktarmak, devleti zaruri 
kilan şartlardi. Mekke toplumunda bunlarin hiçbiri gerçekleşmemişti. Öz-
demir’in de ifade ettiği gibi, “Hicaz Bölgesi son derece verimsiz toprak-
lara sahipti. Bu bölgede kölelerin ziraat işlerinde çaliştirilmasi söz konusu 
değildi. Kölelerden iç hizmetlerde ve başka işlerde yararlaniliyordu (Özde-
mir, 2006; 29).” Yani Mekke ve içinde bulunduğu Hicaz’da kölelik hiç yok 
değildi, kölelik vardi. Ancak bu oldukça sinirliydi. Köleler diğer medeni 
toplumlarda olduğu gibi iktisadî hayatin motoru değillerdi. Zira Mekke’de 
ne ziraat yapilan uçsuz bucaksiz araziler ne de inşa edilecek büyük sulama 
kanallari vardi. Dolayisiyle sayilari azdi ve sadece belirli işlerde istihdam 
ediliyorlardi. Cariyeler de böyleydi. Özdemir’in ifade ettiği gibi “Araplar 
ev işlerinde kendilerine yardim edecek cariyeler çaliştiriyorlardi. Bu cari-
yeler yemek hazirlar, evi temizler, buğday öğütür ve ekmek yapardi. Ay-
rica cariyelerin deve çobanliği yaptiği da rivayet edilir. Cariyeler zengin 
kişilerin evlerinde çocuklara süt analik ve dadilik da ederdi. Kölelerin ise 
çeşitli işlerde kullanildiği bilinmektedir (Özdemir, 2005; 29).”

Hicaz Bölgesi’nde kontrol edilmesi gereken güçlü bir ziraî sektörün 
ve bu sektörde çalişan kalabalik bir köle sinifinin bulunmamasi gibi fak-
törlerin yaninda, sosyal yapinin bütünleşememiş olmasi da devletin mey-
dana gelmesini engellemişti. Zira, yukarida belirttiğimiz gibi, Mekke’de 
asil sosyal birim “kabile” idi. Kabile asabiyetinin güçlü oluşu ve kabile şu-
urunun katiliği da kabileler arasinda bir kaynaşmayi imkânsiz kiliyordu. 
Günaltay’in da ifade ettiği gibi “Kabileler arasinda doğan rekabet ve üs-
tünlük iddiasi bunlari siyaseten birbirlerinden ayirmiş, aralarinda sürekli 
bir düşmanliğa ve savaşa yol açmiştir (Günaltay, 2015; 24).” Bu meseleyle 
alâkali Lewis de “Eski Araplarda hassas bir derecelendirme sistemi var-
di. Bir adamin statüsü baba tarafi, aile, klan, tarikat ve ona Arap sosyal 
düzeninde verilen rütbeye göre kararlaştiriliyordu (Lewis, 2006; 88-89)” 
demektedir ki burada statülerin “doğumla” belirlendiği “kast” benzeri 
bir tabakalaşma görülmektedir. Ancak buradaki “kast” benzerliği, sade-
ce statülerin belli kabilelere mensup olmayla kazanilmasindan dolayidir. 
Yoksa kast benzeri bir siniflaşma yoktu. Ne Brahmanlara benzer bir din 
adamlari sinifi ne Kşatrya sinifina benzer bir tüccar ve çiftçi sinifi var-
di. Gerçi Mekke’de belli ölçüde gelişmiş bir ticarî hayat vardi. Ne var ki, 
Hicaz’da başlica ticarî mallar olan bornoz, hali, hasir, tulum, çuval, ip vb. 
eşyayi üretenler bedevilerdi ve ticaret kervanlar vasitasiyla yapiliyordu 
(Günaltay, 2015; 24). Dolayisiyle ticaret diğer medeni toplumlarda olduğu 
gibi bir “şehirli” faaliyeti değildi.

Arap toplumu hürler, mevali ve kölelerden oluşmuştu (…). Bunlardan 
mevâli, İslâm Öncesi Dönem’de köleler ile hürler arasinda bir orta sinifti. 
Mevali, azat edilmiş kölelerdi (…). Mevali köleler gibi alinip satilamaz-
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lardi. Fakat tam olarak hür de değillerdi. Evlenme ve miras konularinda 
hür gibi muamele görmezlerdi. Örneğin Mevali hür bir kiz veya kadin ile 
evlenemezdi (Günaltay, 2015; 27-28).

Sosyal tabakalaşma meydana gelmiş olmakla beraber sinirli seviyede 
kalmiş ve hem iptidaî topluluğun hem de medeni toplumun bazi unsurla-
rinin bir arada bulunmasi, tam bir cemiyet hayatinin meydana gelmesini 
engellemişti. Mekke toplumundaki bu iptidaî yapi unsurlarinin belki en 
ehemmiyetlisi kabile kimliğinin “üst” kimlik olmasi yüzünden “ferdi-
yet”in baskilanmasi ve dolayisiyle fert kimliğinin kabile kimliği içinde 
erimesi idi. Ali, Mekke ve Medine (Yesrib)’deki bu kabile yapilanmasi 
hakkinda şunlari söyler: “Hicaz Bölgesi’nin şehirlerinden Mekke ve Yes-
rib’de kabileler mevcut olup her kabilenin oymaklari vardir. Bu parçalar 
birbirleri içinde asabiyet gösterir, hiziplere ayrilir. Aralarinda savaşlar ve 
antlaşmalar yaparlar (Ali, 2018; 257).”

Bu meseleyle alâkali olarak Lewis de “Bedevi toplumunda sosyal 
birim fert değil, topluluktur. Fert, mensup olduğu topluluğun bir üyesi 
sifatiyla hak ve vazifelere sahiptir (Lewis, 2006; 42)” demektedir. Hat-
ta toplumdaki dinî anlayiş bile “kabile” çerçevesinde şekillenmişti. Yine 
Lewis’in ifade ettiği gibi “Kabile inanci çoğu zaman bir taş bazen de baş-
ka bir eşya ile sembolleştirilmiş kabile ilâhi etrafinda toplanirdi. İlâh, şey-
hin evinde muhafaza olunur ve böylece dinî itibar kazanirdi (Lewis, 2006; 
44).”

İptidaî toplulukla alâkali bu unsurlara karşilik, Mekke toplumu, me-
deni toplumlara has bir iktisadî farklilaşmaya ulaşmiş olmanin yaninda, 
basit ve çekirdek hâlinde de olsa bazi siyasî müesseseleri geliştirmişti. 
Meselâ kamu hizmetlerinin görüşülüp tartişildiği “Dâr’un Nedve”, şeh-
rin merkezî danişma meclisi idi. Ancak her sop’un ayrica “nadî” denilen 
kendilerine ait bir toplanti yeri de bulunuyordu (Hamidullah, 2011; 705). 
İslâm’in ortaya çiktiği siralarda şehri “On’lar Meclisi” adi altinda oligarşik 
bir hükûmet yönetmekteydi (Hamidullah, 2011; 707). Yani siyasî teşkilât-
lanma da temelde kabile çerçevesinde yapiliyordu. O hâlde Mekke’yi bir 
devlet çatisi altinda ve bir tebaa hâlinde birleştirmek için eksik olan şey, 
ona kabile kimliğini aşan bir “üst kimlik” kazandirmakti. Bunu da İslâ-
miyet yapacakti.

Medine’de de kabile asabiyeti, cemiyet kimliğinin önüne geçmiş, hat-
ta bir cemiyet kimliğinin meydana gelmesini engellemişti. Hamidullah’in 
ifadesiyle “Siyasî hayat ve sosyal yapi itibariyle Medine, kabilecilik si-
nirlarinin ötesine geçememiştir. Hatta bir şehir-devlet yapisindan bile söz 
edilemez. Gerek Araplar gerekse Yahudiler arasinda olsun, her kabile ba-
ğimsiz bir hukuksal birlik oluşturmakta ve kendi kabile başkaninkinden 
başka hiçbir siyasî otorite tanimamaktaydi (Hamidullah, 2011; 164).” De-
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mek ki Medine’de de kabile, sosyal bir birim olduğu gibi, siyasî ve hukukî 
bir birimdi de…

Kabile asabiyeti dişinda Medine’yi birlik hâline getirmeyi zorlaştiran 
bir başka unsur da şehirdeki kalabalik Yahudi nüfustu. Yahudiler pagan 
Medinelilerin aksine tek Tanri inancina sahiptiler. Yani etnik yönden ol-
duğu gibi dinî yönden de Medineli Araplardan farkliydilar. Medine’nin 
en büyük tanrisi Menât kader tanrisiydi. Fakat daha o zaman bile bazi 
Medineliler Allah’i bütün öbür tanrilardan üstün tutuyorlardi (Rodinson, 
1994; 99). İşte gerek kabileler arasindaki devamli savaşlar ve huzursuzluk 
gerekse tek Tanri inancina aşinalik, Medinelilerin İslâm Peygamberine 
sempati duymasina sebep olmuş ve onu, Medine’ye davet etmişlerdi. Hz. 
Muhammed, onlar için son bir umut olmuştu. Zira Medine’de aşiretler ara-
sinda savaş eksik olmuyordu. 618’de Buas diye anilan mintikada neredey-
se tüm vaha aşiretlerini içine alan büyük bir savaş meydana gelmiş ve bu 
savaşta taraflar ağir zayiat vermişti (Watt, 1997; 54).

Hz. Muhammed’in Medine’ye hicreti böyle bir sosyal iklimde ger-
çekleşmişti.

B) İslâmiyet’ten Sonra Devlet ve Cemiyet

İslâmî hareketin 630 yilinda Mekke’nin fethinden sonra devletleşme-
sinin altinda yatan birkaç faktör vardi. Bunlardan birincisi, Hicaz Böl-
gesi’ndeki -dolayisiyle Mekke’deki- “kabilecilik” şuurunu aşan ve bütün 
müminleri ayni inanç ve ideal etrafinda bir araya getiren “ümmet” şuuru 
idi. Bu anlayiş, Arap toplumunu birleştirmekle kalmadi, onlara huzur da 
getirdi. Turner’in ifadesiyle “Yeni İslâm toplumunun (ümmetinin) kandan 
ziyade inanca dayanan evrenselciliği, kabilevî sistemin yerelliğini ve bunu 
tamamlayan kan davasi ile kisas geleneklerini yikmişti (Turner, 1991; 55).”

Gerçi kabilecilik ve kabile kimliği tamamen yok olmadi ancak bir 
“üst kimlik” olma vasfini kaybetti. Üst kimlik artik Müslümanlik ve ayni 
dine mensup olmanin doğurduğu “ümmetlik”ti.

Bu kültürel faktör yaninda sosyopolitik bir başka faktör de İslâmi-
yet’in esas olarak bir şehirli dini olmasi1 ve hükümlerinin tatbik edilebil-
mesi için “devlet”i zaruri kilmasiydi. Çünkü İslâmiyet sadece birtakim 
itikadî, ahlâkî ve amelî hükümler getirmedi; ayni zamanda ayrintili bir 
hukuk sistemi de ortaya koydu ki, hukuk sistemini tatbik etmek de ancak 
devletin var olmasiyla mümkündür. Devletin ortaya çikmasindan sonra 
toplumdaki örf ve âdetler de yazili hâle gelerek resmîleşir ve belirlilik ve 
sinirlilik kazanir. Durant’in da ifade ettiği gibi “Devlet; aile, klan, aşiret 
ve köy topluluğunun yerini alinca, kanunlar da kismen âdetlerin yerine 
1  İslâmiyet’in bu özelliğine Watt da dikkat çeker ve “İslâm her zaman şehir toplumlarinin 
dini olmuştur” der (Watt, W. Montgomery, İslâm Nedir? Türkçesi: Elif Riza, 2. Baski, Birleşik 
Yayincilik (İstanbul – 1993), s. 176.
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geçer. Yazinin görünmesiyle, kanunlar âdet ve gelenekleri daha da fazla 
kenara iter ve artik yaşlilarin ve papazlarin hafizalarinda taşinan bir sis-
tem olmaktan çikarak yazili taşlarda ilân edilen bir teşri (yasama) sistemi-
ne dönüşür (Duran, 1978; 59).”

Dinin devletlerin büyüyüp gelişmesindeki müspet rolüne İbn Haldun 
da işaret eder ve sahasi geniş ve büyük hanedanlarin din esasina dayan-
diğini, ayrica dinî davetin yeterli sayiya dayanan asabiyet kuvvetine ek 
olarak, devletin aslindaki kuvvetini daha da arttirdiğini belirtir ve bunun 
sebebini şöyle açiklar: “Dinî renk, asabiyet sahipleri arasinda mevcut olan 
rekabeti ve hasedi ortadan kaldirir, yönleri sadece Hakk’a çevirir. Bunun 
neticesinde durumlari hakkinda kendileri için ileriyi görme hâli hasil oldu 
mu, artik önlerinde hiçbir şey duramaz. Çünkü hedef birdir, ayni şeyi her-
kes müsavi surette istemekte ve onun için canlarini da feda etmektedir 
(İbn Haldun, 2011; 378).”

Devletlerin hayatinda dinin rolünü, onlari güçlendirmek olarak ifade 
eden İbn Haldun, Araplar söz konusu olduğunda daha da katidir. Arapla-
rin dinin teşvik ve terbiye edici rolü olmadan devlet kuramayacaklarini 
ifade eder ve bunu Araplarin irkî özelliklerine bağlar. “Ya nübüvvet veya 
velâyet veyahut da umumi olarak dinden gelen büyük bir tesir gibi dinî bir 
renk olmadan Araplar için mülk hasil olmaz” diyen İbn Haldun, bunun se-
bebini şöyle açiklar: “Sahip olduklari vahşilik karakteri sebebiyle Araplar, 
milletler içinde yekdiğerine en zor boyun eğen bir millettir. Bunun sebebi 
de katiliklari, kibirleri, sonu gelmeyen arzu sahibi olmalari ve riyaset ko-
nusunda rekabet etmeleridir (…). Fakat peygamberliğe veya veliliğe daya-
nan bir din ve dindarlik mevcut olunca onlar için dahilî bir müeyyide ve 
vicdanlarindan bir bağlayici ve vazgeçirici unsur da mevcuttur, demektir 
(İbn Haldun, 2011; 366).”

İslâmiyet’in bir “üst kimlik” olarak kabile asabiyetini zayiflatici ve 
Araplari birleştirici bu fonksiyonu, maddî faktörle de birleşince artik dev-
letleşmenin önünde bir engel kalmadi. İdareci zümreyi ve devletin silâh-
li gücünü besleyecek bir ürün fazlasi, devletin devamini sağlayan maddî 
faktördür. Bu sebeple Hz. Muhammet, 622 yilinda hicret ettiği Medine’yi, 
Mekke’nin 630 yilinda fethedilmesinden sonra devlet merkezi hâline ge-
tirdi. Zira Medine bir tarim vahasiydi (…). Hayvansaldan ziyade tarimsal 
ihtiyaçlar Medine’nin ekonomisini yönlendiriyordu (Lapidus, 2010; 62).

İslâm Peygamberi’nin kabile toplumunu devletleştirme plani daha Me-
dine’ye hicret ettiği dönemde şekillenmişti. Nitekim o siralarda Medine’de 
yaşayan Mekkeli Muhacirlerle Medineli kabileler ve bu ikisiyle Yahudiler 
arasindaki ilişkileri düzenleyen bir metin hazirlamişti. Medine Sözleşme-
si veya Medine Vesikasi denen bu metni, Muhacirûn ve Ensâr’a ilân et-
mişti. Buna göre Medineli Yahudilerle bir anlaşma yapiyor ve onlari kendi 
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dinlerinde ibadette serbest birakiyor, onlara bazi mükellefiyetler yüklüyor 
ve bazi muafiyetler bahşediyordu (Lewis, 2009; 61). Kabile teşkilâti ve 
âdetleri teyit olunuyor, her kabile kendi dişindakilere karşi mükellefiyet ve 
imtiyazlarini koruyordu. Fakat ümmet içinde bütün bu haklardan vazgeçi-
lerek her anlaşmazliğin halli Hz. Muhammed’e birakiliyordu (…). Hiçbir 
kabile bir diş teşekkülle ayri bariş yapamadiği gibi, ümmete karşi gelenler 
de kanun dişi sayiliyordu (Lewis, 2009; 62).

Sözleşme’de bir devlet fonksiyonu olan “hukuki norm koyma”nin mi-
sali de görülmektedir. Meselâ “Bir mümin öldürülürse katili ve yardim-
cilari hep birlikte göğüsleyecek, onlara hep birlikte karşi çikacak ya da 
kan bedeli kabul edip etmemekte ortaklaşa karar vereceklerdi (Rodinson, 
1994; 111).”

Yine bir başka hükümde, topluluk üyelerinin Hz. Muhammed’in ri-
zasi olmadan askerî hazirlik yapmalari ve sefere çikmalari yasaklanmiştir 
(Rodinson, 1994; 111). Burada da ancak bir hükümdarin kullanabileceği 
“savaşa karar verme” yetkisine rastlamaktayiz. Böylece Medine Vesikasi 
veya Sözleşmesi, Lewis’in de ifade ettiği gibi “Daha sonraki İslâm mutla-
kiyetine doğru ilk adimi teşkil ediyordu (Lewis, 2009; 62).”

İslâm Peygamberi, Medine’yi bir siyasi lider gibi idare etmekle bera-
ber, henüz tam bir “hükümdar” sayilamazdi. Zira Medine’deki liderliğini 
kuvvet yoluyla elde etmemişti. Dolayisiyle Medine’de bir devlet kurmuş 
değildi, sadece “devlet”e giden yolu açmişti. İbn Haldun’un da belirttiği 
gibi “Mülk sadece tegallüble hasil olur (İbn Haldun, 2011; 378).” Yani an-
cak hâkimiyet kurulacak ülkeyi silâh zoruyla ele geçirme neticesinde bir 
devlet kurulabilir. Hâlbuki İslâm Peygamberi’ni Medineliler davet etmiş 
ve o da maiyeti ile beraber bu şehre siğinmişti. Doğduğu ve bütün Arap-
larin mukaddes şehri sayilan ve yine İslâm öncesinde de dinî bir merkez 
olan Kâbe’nin bulunduğu Mekke, henüz müşriklerin hâkimiyetinde idi. 
Bu sebeple de müşriklerin kalesi olan bu şehrin fethi, Müslümanlarin ni-
haî zaferi olacakti. Bu ayni zamanda İslâm Peygamberi’nin maddî gücü-
nün tescili demek olacakti ki, öyle de oldu.

Demek oluyor ki, maddî güç dinî veya dünyevî ideolojinin destekleyi-
ci, koruyucu bir unsurudur. Machiavelli’nin de ifade ettiği gibi “bütün eli 
silâhli peygamberlerin başariya ulaştiklari, silâhsiz olanlarin ise hüsrana 
uğradiklari görülmüştür (Machiavelli, 1998; 107).” Nitekim Hz. İsa’nin 
silâhli bir güce dayanmamasi kendisini başarisiz kildiği ve çarmiha geril-
mesine yol açtiği gibi, mensuplarinin asirlarca zulüm görmesine de sebep 
oldu.

Devlet ve hukuk arasindaki varoluş münasebetinde öncelik devletin-
dir. Zira hukuksuz devlet var olabilir ancak devletsiz bir hukuk mümkün 
değildir. Arkasinda devletin zorlama cihazi bulunmayan bir müeyyide hu-
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kuka değil ancak örf-âdete ait olabilir. Hukuku diğer davraniş kaidelerin-
den ayiran da onun bu, devlet zoruyla tatbik edilmesidir.

İslâm dünyasinda devlet ve hukuk arasindaki münasebet, normal sey-
rinin tersine işledi. İslâm Dini, devletsiz bir toplumda ortaya çikti, ama 
yukarida belirttiğimiz gibi, devlet olmadan hukuku tatbik etmek mümkün 
olmayacağina göre, devlet kurma İslâm Dininin özünden gelen bir zaru-
retti. Hatta İslâmiyet, devleti bir vakia olarak kabul eder. Nitekim Kur’an-i 
Kerim’deki “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygambere ve sizden 
olan ülü’l-emr’e (idarecilere) de itaat edin (Kur’an-i Kerim, 4; 59)” ayeti, 
toplumlarda hüküm sahibi bir idarecinin bulunmasi gerektiğini bir emri-
vaki olarak vazeder.

Sadece ceza kanunlarinin tatbiki değil, vergilerin toplanmasi ve ih-
tiyaç duyulan işlere veya ihtiyaç sahibi kimselere harcanmasi da ancak 
bir devlet cihazi sayesinde mümkündür. Yani hem maliye teşkilâti hem 
hukuk sistemi ile kompleks bir devlet yapisi kurulmasi hedeflenmektedir. 
İslâmiyet’ten evvel bu yapinin kurulmasinin önündeki en büyük engel, 
Mekke gibi Medine’nin de bir kabileler toplumu olmasiydi. Burada da ka-
bile, Mekke’de olduğu gibi sosyal, siyasî, hukukî ve dinî bir birlikti.

Medine’deki bu güçlü kabile asabiyeti toplumda daimî bir huzursuz-
luk kaynağiydi. Öyle ki, “İki kişi arasinda anlaşmazlik baş gösterse ve 
kavga çiksa dayanişma yasalarinin ve sözleşme şartlarinin gereği olarak 
aşiretler bir anda birbirlerine giriyor, ufacik olay ansizin alevleniyor, bü-
yük bir savaş görünüşü kazaniyordu. İşte böyle durumlarda savaşi önle-
yecek, gerektiği zaman zor kullanacak üstün ve yetenekli bir otoriteye 
ihtiyaç vardi. Başka bir deyişle devlet yapisinin kurulmasi gerekliydi (Ro-
dinson, 1994; 99).”

Kabile asabiyetinin hem “ferdiyet”i yok etmesi hem de tam bir “ce-
miyet”leşmeyi engellemesi yüzünden kabileler bütün enerjilerini mahallî 
problemlerde tüketirler. Dolayisiyle Gellner’in ifade ettiği gibi “Yerel 
topluluklar işlevsel açidan büyük ölçüde yüz yüze ilişkilere bağimlidir 
ve köklü bir dönüşüm geçirmeden topraklarini genişletip büyüyemezler 
(Gellner, 1992; 40).”

Medine’de böyle bir dönüşümün kendiliğinden gerçekleşmesi nere-
deyse imkânsizdi. Çünkü İlk ve Orta Çağ’da toplumlarin gelişmesi ya ta-
biî çevrenin zorlamasiyla (Dicle ve Firat nehirleri havzalarinda bulunan 
Mezopotamya toplumlari veya Nil Nehri havzasinda bulunan Misir gibi) 
ya toplumlari birbirleriyle siki münasebete sokan ticarî faaliyetlerin mey-
dana gelmesiyle ya da zihnî (dinî veya felsefî) bir unsur yoluyla olabilir. 
Bu son unsurun tarihteki en bilinen misali; İslâmiyet’in Orta Doğu, Orta 
Asya ve Endülüs’te meydana getirdiği dönüşümdür. Bu dinî ideolojinin 
eseri idi. Bu meseleyle alakali olarak Weber de bazi dinî inançlarin bir 
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ekonomik anlayişin doğuşunda önemli bir rol oynayabileceğini söyler 
(Tolan, 1993; 40). Felsefi düşüncenin başlattiği dönüşüme misal ise Yeni 
Çağ’da meydana gelen Rönesans Hareketi idi. 

İslâmiyet’le tanişmasi sayesinde Medine insani kabile anlayişini bü-
yük ölçüde aşarak cemiyet çapinda düşünüp davranmaya başladi. Devlet-
leşmenin önündeki bu engelin zayiflamasiyla Lapidus’un de ifade ettiği 
gibi “Hz. Muhammed, yüzyillardir ilk kez olmak üzere, büyük ölçekli bir 
Arap vahalar ve kabileler birliği oluşturmuş ve Arap hayatindaki yikici 
anarşiye bir çözüm getirmiş bulunuyordu (Lapidus, 2010; 71).”

“Ümmet” kimliğinin kabile kimliğinin önüne geçmesiyle tam cemi-
yetleşmenin önündeki büyük bir engel de ortadan kalkmiş oldu. İslâmi-
yet’in bu husustaki rolüne Le Bon da işaret eder ve “Kur’an’in politik ve 
medeniyet gücü neredeyse sonsuzdur. Bir yüzyil önce Araplar tamamen 
dağinik ve çölde yaşarlardi. Kabileler her zaman birbirleri ile savaş hâlin-
de idi. Ama bir yüzyil sonra tek bir toplum oldular (Le Bon, 2014; 87)” 
der.

Medineliler, İslâmiyet’i Mekkelilerden daha kolay kabul ettiler. İslâ-
miyet’in Medinelilere sempatik gelmesinin sebeplerinden birisi Lewis’in 
de belirttiği gibi, Mekkelilerin ziddina onlarin putperestlikle ilgili bir 
menfaatlerinin olmayişi idi (Lewis, 2009; 59).

Mekke’nin fethiyle İslâm Peygamberi, Hicaz Bölgesi’nin reisi olmuş-
tu. Böylece hem dinî hem de dünyevî liderdi artik. Ancak onun liderliği 
peygamber olmasindan dolayiydi. Yani bir nevi tabiî liderlikti. O maka-
ma ne seçimle ne de verasetle gelmişti. Dolayisiyla kurduğu devlet, bir 
din devleti idi. Devlet başkaninin (halifenin) seçilme tarzinin müessese-
leşmesi, onun vefatindan sonra Dört Halife (Hulefa-yi Raşidin) devrinde 
olacakti.

Dört Halife Devri’nin bir özelliği de, devletin din devleti olmasina 
rağmen, halifelerin sadece devlet reisi, yani dünyevî lider, olmalari idi. 
Böyle olmakla beraber, halife olma birtakim siki kayit ve şartlara bağlan-
mişti. Halife olmak için her yönü ile adil bir kişi olmak, hilâfetin görevleri 
içine giren bütün işlerde, içtihatta bulunabilecek derecede ilim sahibi ol-
mak gibi ahlaki ve ilmî şartlarin yaninda; vücut sağlamliği, amme işlerini 
sevk ve idareye, halkin sevk ve idaresini anlamaya yarayan fikir ve bilgiye 
sahip olmak gibi entelektüel bir şart, bunun yaninda güç, kuvvet ve cesa-
ret sahibi olmak gibi özel şartlar da araniyordu /el-Maverdi, 2020; 31-32).

Şartlari böylece belirlenen halifelik makamina hangi yoldan geline-
ceği hususunda Kur’an’da herhangi bir hüküm bulunmadiği gibi, İslâm 
Peygamberi de bu hususta bir usûl tavsiye etmemişti. Ancak Kur’an’daki 
“Onlarin işleri aralarinda danişma iledir (Kur’an-i Kerim; 42/38)” hükmü-
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ne uygun olarak halifenin seçimle belirlenmesine karar verdiler. Ancak 
halife seçilecek kişide olduğu gibi, halifeyi seçecek olan kişilerde de bazi 
şartlar araniyordu.

El-Maverdi’ye göre bu şartlar: 1) Her yönü ile doğru bilinen adil bir 
şahis olmak, 2) Halifeliğe aday olan kimsedeki aranilan şartlari bilmeye 
yeterli ilim sahibi olmak, 3) Birden fazla halife adayindan, amme işlerini 
idareye en muktedir olani, bu nevi işleri en iyi bileni seçmeye götürücü 
bilgi ve görüş sahibi olmak (el-Maverdi, 2020; 31).

O dönemlerde İslâm toplumunun nüfusunun yüz binleri bulduğu göz 
önüne alinacak olursa toplumdaki yetişkinlerin tamamini bu yönleriyle 
değerlendirmek mümkün olmadiği gibi, ulaştirma ve haberleşme vasita-
larinin iptidaî oluşu da düşünüldüğünde Hicaz Bölgesi’nde böyle bir se-
çimin yapilmasi da neredeyse imkânsizdi. Bu sebeple seçmen sayisinin 
sinirlandirilmasi gerekiyordu ki öyle de oldu. Hz. Ebubekir’in halife ola-
rak seçilmesi belli sayidaki sahabenin uygun görmesi ile gerçekleşmiş, 
biat işlemi 5 kişi ile olmuştur (el-Maverdi, 2020;33). Hz. Muhammed’in 
hastaliği sirasinda Hz. Ebubekir’i namaz kildirmaya memur etmesini de 
onun imamliği için bir icazet olarak kabul ettiler (İbn Kuteybe, 2020; 29).

Hz. Ebubekir seçimle halife olmuştu. Ondan sonraki halife Hz. Ömer 
ise Hz. Ebubekir’in ölüm döşeğindeyken kendisini sahabelere tavsiye et-
mesi ve onlarin da bunu uygun bulmasi ile halife seçilmişti (İbn Kuteybe, 
2020; 47).

Hz. Ömer, kendisinden sonra halife olacak kişinin seçimini 6 kişilik 
bir kurula birakmişti. Bu kurulun seçimiyle Hz. Osman halife olmuştu 
(Üçok, 1979; 1).

Hz. Osman’dan sonra Hz. Ali’nin halife olmasi da gene sahabenin 
önde gelenlerinin tasvibi ve biatiyle gerçekleşti (İbn Kuteybe, 2020; 2). 
Bu açiklamalardan sonra şu söylenebilir: Dört Halife (Hulefa-yi Raşidin) 
Devri’nde halifeler (dolayisiyla devlet başkanlari) özel metotlarla iş başina 
gelmişlerdi. Bu geliş, bu devrin de özel bir devir olmasindandi. Dört Ha-
life’nin hepsi de ilk Müslümanlardandi. Peygamberle beraber yola çikmiş, 
bu mücadelenin çilesini onunla beraber çekmişlerdi. Ne var ki, ayni sis-
temin Dört Halife’den sonra da devam ettirilmesi imkânsizdi. Zira İslâm, 
daha Hz. Ebubekir Dönemi’nde sinirlarini genişletmeye başlamiş, diğer 
üç halife, döneminde de bu genişleme devam etmişti. Suriye, Filistin, İran, 
Irak, Misir, Kibris ve Rodos adalari Dört Halife Devri’nde fethedilmiş, 
İslâm devleti İslâm imparatorluğuna dönüşmüştü. İslâm Peygamberi’nin 
ve yakin çevresinin vefatindan sonra da bu sistemi devam ettirmek za-
ten mümkün değildi. Bu sebeple Emevi Devleti’nin kurucusu olan Mu-
aviye’nin halifelikte veraset usûlünü başlatmasi -hoş karşilanmasa da- o 
devrin karakterine uygundu.
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Hz. Muhammed ve halefleri döneminde İslâm toplumu bütün muasir-
lari gibi bir medeni toplum (tarim toplumu) idi. Bu sebeple de bu toplum 
tipine uygun bazi özellikler gösteriyordu. Bunlardan birisi köle ve cariye-
lerin varliği idi.

Kölelik modern çağ öncesinin bir gerçeği idi. Bu sebeple İslâmiyet 
de köleliği kaldirmadi ama muasiri olan toplumlarin hiçbirinde bulunma-
diği kadar köleleri hak sahibi kildi. Onlari hak süjesi yapti. İslâmiyet’in 
ortaya çikmasina kadar köleler bütün toplumlarda “insan” değil, “meta” 
hükmündeydiler. Haklarin değil, sadece borçlarin konusu olabilirlerdi. En 
temel insanî haklar olan “yaşama” ve “vücut bütünlüğü” haklarindan bile 
mahrumdular. Zira toplumlarin ihtiyaçlari idareci zümreyi buna zorluyor-
du. Büyük sulama kanallari, kaleler, şehirlerin etrafina çekilen surlar, köle 
emeği olmadan gerçekleştirilemezdi. Hele Misir Piramitleri, Çin Seddi 
gibi eserlere bugünkü teknolojiyle bile cesaret edilebilmesi kolay değil-
dir. İslâmiyet’te ise köleler koruma altina alinmişlar, birçok ayette kölele-
re iyi davranilmasi, onlara sevilen maldan harcanmasi (Kur’an-i Kerim, 
2/177), köle ve cariyelerden elverişli olanlarin evlendirilmesi emredilmiş 
(Kur’an-i Kerim; 18/3), bazi suçlar için de köle azat etme bir müeyyide ola-
rak vazedilmiştir (Kur’an-i Kerim, 4/92). Böylece İslâmiyet, kölelerin ak-
tif veya pasif bir şekilde tarafi olmadiklari bir suçtan dolayi azat edilmele-
rini emrederek tercihinin kölesiz bir cemiyet olduğunu ortaya koymuştur.

İslâm devleti, sosyal bir devletti. Bu sebeple hem kölelerin hem de fa-
kirlerin durumunu iyileştirmeyi hedefliyordu. Bununla alâkali olarak Ka-
raman “Hz. Muhammed, bulunduklari mintikada sadakayi (dinî vergiyi) 
toplamak, toplanan ayni mintikanin fukarasina dağitmak, artani da ‘bey-
tü’l-mâl’e göndermek için ayri memurlar tayin ederdi. Fütuhat genişleyin-
ce mali salâhiyetin sahasi da genişlemiş, sadakadan başka haraç, cizye, 
ganimet gibi gelir kaynaklarini da içine almiştir (Karaman, 2014; 166).”

İslâm toplumundaki bu sosyal devlet anlayişi doğrudan Kur’an-i 
Kerim’den kaynaklanmiştir. Nitekim Kur’an-i Kerim’deki “Allah’in (fet-
hedilen) ülkeler halkindan peygamberine verdiği ganimetler; Allah, pey-
gamber, yakinlari, yetimler, yoksullar ve yolda kalmişlar içindir (Kur’an-i 
Kerim; 59/7)” hükmü, bir medeni toplumda olabilecek en mükemmel sos-
yal yardim programinin ifadesidir. Ganimet, cihatta yenilen gayrimüslim-
lerden elde edilen silâh, binek hayvanlari, köle ve taşinmaz mallari ifade 
eder (Üçok, 1987; 66).

Devletin ganimetin dişinda daimî olan vergi kalemleri de vardi. Bun-
lar haraç, cizye, zekât ve uşr (Ç. öşür) idiler.

Haraç, cihat sonunda ele geçirilen ülkelerde Ehl-i Kitap olup da İs-
lâm’i kabul etmeyen toprak sahiplerinden alinan bir vergiydi. Toprak üze-
rinden alinanina “Harac-i muvazzafa” ürün üzerinden alinanina ise “Ha-
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rac-i mukaseme” denir (Üçok-Mumcu, 1987; 67). 

Gayrimüslimlerden alinan bir diğer vergi türü “cizye” idi. Cizyeyi 
Ehl-i Kitap olan gayrimüslimler öderdi. Onlar içinden de yalniz ergin, 
vücutça ve akilca sağlam, vergi verebilecek güçte olan erkekler verirler. 
Fakirler, dilenciler, fakir rahipler bu vergiyi vermezler. Esasen nakit ola-
rak ama bazen de aynî olarak alinir (Üçok-Mumcu, 1987; 67). Müslüman-
lardan alinan vergilerin belli başlilari ise zekât ve uşr idi. Zekât ziraî ürün 
veya ticari emtiadan 1/10’a kadar bir nispet dâhilinde alinirdi (Ortayli, 
2007; 66). Zekât, sekiz grup insan arasinda dağitilir. Bu gruplardan ikisi 
fakir ve muhtaçlar, üçüncüsü de kölelerdir (Üçok-Mumcu, 1987; 65).

İslâm arazisinde arazinin çiplak değeri üzerinden alinan “uşr” ikinci 
bir vergi idi. Bu verginin nispeti arazinin kalitesine göre 1/10’dan ½’ye ka-
dar değişebiliyordu (Ortayli, 2007; 67). Uşr, bir yerde gayrimüslimlerden 
alinan “haraç”in karşiliğiydi. Zira ikisi de arazi üzerinden aliniyordu.

Bu saydiğimiz vergiler (haraç, cizye, zekât ve uşr) şer’î vergilerdi. 
Yani doğrudan şeriatten kaynaklaniyordu. İslâm doktrininde özel mülki-
yet hakki taninmişti. Ancak İslâmiyet’teki mülkiyet anlayişi, diğer mede-
ni toplumlardakinden farkliydi. Mülkün asil sahibinin Allah olduğu belir-
tilir: “Onlara göklerde ve yerde olanlar kimindir diye sor. Allah’indir de 
(Kur’an-i Kerim; 6/12).” Mülkün asil sahibinin Allah olmasindan da bazi 
neticeler çikar. Bir kere, mülk sahibinin “emanetçi” olduğunu unutmamasi 
gerekir. Emanetçi olduğu için de her ne kadar tasarruf hakki kendisinde 
ise de, o malda muhtaç ve yoksullar için bir hak vardir (Kur’an-i Kerim; 
51/19). İkincisi, mali kullanirken titizlik göstermesi ve cemiyet menfaatini 
gözetmesi gerekir.

İslâm hukuku, gayrimenkul mülkiyetiyle alâkali olarak “aslen kaza-
ma” usûlünü de kabul etmiştir. “Bir topraği şenlendiren (ihya) kişi, o top-
rağin mülkiyetini kazanir (Üçok-Mumcu, 1987; 129).”

Yabanci egemenliğinin son bulmasi nedeniyle Yemen’de ve Hicaz’da 
birçok tarlanin çiftçisiz kalmasi ve bunlarin işlenmesi zorunluluğun belir-
lenmesi, bu uygulamanin sebebidir (Güriz, 2018; 60-61).

Ancak sebep tek başina ziraî faktör değildir, onun yaninda sosyal bir 
faktör de vardir. Bilhassa Mekke’nin fethinden sonra Arabistan Yarima-
dasi’nda Müslümanlarin nüfusu çok artmişti. Mekke’ye her yil binlerce 
Müslüman gelecekti veya gelmeye başlamişti. Hâlbuki Mekke’nin o za-
manki nüfusu, bu insanlarin zaruri ihtiyaçlarini karşilamaya, beslenip ba-
rinmalarini sağlamaya yetmezdi. Bu sebeple de Mekke’nin bir an evvel 
inşa edilmesi ve kalabaliklaşmasi gerekiyordu. İşte bunu sağlayabilmek 
için bu ruhsat bir çekicilik unsuru olacakti. Ayni gerekçe, devlet merkezi 
olmasindan dolayi Medine için de geçerli idi.
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Müslümanlar sadece şehirlerin cazibesini arttirmak ve büyütmekle 
kalmadilar, kendileri de büyük şehirler kurdular. Meselâ Basra ve Kûfe 
bunlardandir. Köprülü’nün belirttiğine göre “Bu her iki şehir de ordugâh 
olarak kurulup sonradan muhtelif amillerle büyük şehirler hâlinde inki-
şaf etmişlerdir (Barthold-Köprülü, 1973; 108-109).” Yine Samarra şehri de 
Müslümanlar tarafindan -Abbasiler zamaninda- kurulmuştur.

İslâmiyet’in ortaya çikmasina kadar temel birim olan “sosyal gerçek-
lik” “siyasi gerçeklik”i bastirmiş ve “devlet”in ortaya çikmasini engelle-
mişti. Sosyal gerçeklik dinî gerçekliğe de yön vermiş ve her klan kendi 
putuna sahip olmuştu. Yani buraya kadarki gelişme, kismen Durkheim’in 
dediği gibi olmuştur. Durkheim’e göre, “Toplumsal olaylar din, ahlâk, 
hukuk, mantik gibi türlü biçimlere bürünerek bireysel bilinçlere diştan 
gelirler ve kendilerini istese de istemese de bireye zorla kabul ettirirler 
(Kösemihal, 1974; 183).”

Durkheim’in buradaki hatasi, sosyal gerçekliği fertlerden tamamen 
müstakil, varlik sebebini kendisinden alan, âdeta “metafizik” bir şey gibi 
görmesidir. Nitekim, İslâmiyet’in ortaya çikmasindan sonra aradaki mü-
nasebet aksi istikamette gelişmiş ve “dinî gerçeklik” “sosyal” gerçekliği 
tayin etmiştir. Bu gelişme, “Müslümanlik” kimliğinin kabile kimliğinin 
önüne geçerek, “fert” kimliğini açiğa çikarmasi şeklinde olmuş ve cemi-
yetleşme tamamlandiktan sonra “siyasi gerçeklik”in ortaya çikmasina im-
kân hazirlamiştir. Demek ki sosyal yapi da bazi dinî-ideolojik unsurlarin 
tesiriyle değişebilmektedir. Dolayisiyla İslâmiyet’in ortaya çikmasindan 
sonraki değişme ve gelişme Weber’in açikladiğina benzer şekilde olmuş-
tur. Weber’e göre “Karizma toplumsal dünyadaki en önemli devrimci kuv-
vetlerden biriydi. Geleneksel otorite, açikça doğasi gereği muhafazakâr ol-
duğu hâlde, karizmatik liderin ortaya çikişi bu sisteme -rasyonel/yasal bir 
sisteme olduğu kadar- pekâlâ bir tehdit oluşturabilir ve bu sistemde çarpici 
bir değişime yol açabilir (Ritzer, 2010; 243).”

Tabii ki burada İslâmiyet’in Hicaz Bölgesi Arap toplumunda meyda-
na getirdiği değişiklikleri sadece Peygamber’in şahsi karizmasiyla açikla-
mak, eksik olacaktir. Burada daha ehemmiyetli faktör İslâmiyet’in getir-
diği yeni düzenle ve verdiği mesajlarla yeni bir insan, cemiyet ve dünya 
anlayişi ortaya koymasi oldu.

NETİCE

İslâm doktrininde devlet ve cemiyet meselesi kendine has bazi özel-
likler arz eder. Umumi olarak, Modern Çağ öncesinde toplumlarin belli 
bir gelişme seviyesine ulaşip kompleks hâle gelmelerinden sonra “devlet” 
ortaya çikti. Yeni devlet-cemiyet münasebetinde zaman bakimindan ön-
celik cemiyet hayatina aittir. Yani önce cemiyetler, cemiyetlerin belli bir 
gelişme seviyesine ulaşip kompleks hâle gelmesinden sonra da devletler 
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ortaya çikar. İslâmiyet’in ortaya çiktiği Hicaz Bölgesi’nde ise gelişme ters 
istikamette oldu. Bölge, belli bir ölçüde kompleksleşmiş, zanaatlar geliş-
mişti. Eksik olan “cemiyet” şuuru idi. Temel sosyal birim “kabile” olduğu 
için cemiyetleşme tam olarak meydana gelmediği gibi, sosyal gerçeklik-
ten sonraki safha olan “siyasi gerçeklik” de ancak kabilecilik çerçevesinde 
ortaya çikmişti. Bunun “devlet” şeklinde belirmesi için, kabile anlayişini 
aşan bir kimlik gerekiyordu. Bunu da İslâmiyet sağladi. İslâmiyet, temele 
Müslümanliği koyarak önce topluma “kolektif” bir kimlik kazandirdi. Bu-
nunla “kabile” kimliğini büyük ölçüde bastirdiği gibi, ayrintili bir hukuk 
sistemi getirerek, hem gelenekleri geri plana itti hem de “devlet”in kurul-
masini teşvik etti.

İslâm Peygamberi’nin kurduğu devlet, siyasî rejimi bakimindan ken-
dine has bir özelliğe sahipti. Halifeler, sinirli sayidaki (5 kişilik) bir heyet 
tarafindan seçiliyordu. Ne var ki, Hulefa-yi Raşidin (Dört Halife) Devri’n-
den sonra bu sistemi devam ettirmek mümkün oldu. Zira dört halifenin 
hepsi de İslâm Peygamberi’nin yakin çevresi, dava arkadaşlari ve ilk Müs-
lümanlardandilar. Bu sebeple daha sonraki dönemlerde (Emeviler-Abba-
siler) hilâfette “veraset” sistemi ortaya çikti ki, çağin karakterine uygun 
olan da buydu.
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1. GİRİŞ

Kültürün insan davranişi üzerindeki etkisi tartişmasiz bir şekilde ol-
dukça büyüktür. Kültür; içinde yaşanilan ailenin ve toplumun bir ürünü 
olarak zamanla kazanilir ve bireyler, birçok başka faktörün yani sira, bu 
kazanimlarin da etkisi altinda kalarak karar mekanizmalarini kullanirlar. 
Dolayisiyla bireyin davranişinin ayni zamanda yaşadiği kültürün bir yan-
simasi olduğunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu bağlamda tüke-
tici davranişi üzerinde kültürün etkisini dikkate almadan pazarda yapilan 
herhangi bir girişimin başarisizliklarla karşilaşmasi oldukça muhtemeldir 
(Koç, 2015). 

Son yillarda tüketici davranişlarinda dikkat çekici değişimler olduğu 
görülmektedir. Bu değişimlerin belki de en çarpici olani; tüketicilerin or-
tak tüketime doğru bir eğilim içerisinde olduğudur. Bu olgunun arkasinda 
yatan nedenlerden; tüketicilerin ekonomik durgunluk nedeniyle paranin 
değerini yeniden düşünmeleri veya çevresel sürdürülebilirlik konusunda 
sorumluluk almaya daha istekli olmalari siklikla kullanilan açiklamalar-
dir. Özellikle Y ve Z kuşağinin mülksüzleşmeye daha yatkin olmasi ve 
dolayisiyla kuşak etkisinin pazarda yarattiği değişim de gündeme siklikla 
getirilmektedir (Amaro, Andreu ve Huang, 2018). Söz konusu değişimi 
tetikleyen sebepler bir yana, bu ortak paylaşim hareketinin büyüyerek de-
vam etmesi ve hatta pazarin büyük oyuncusu olmasi beklenmektedir (Wal-
sh, 2011). Günümüzde başta ulaşim (Zipcar, Uber) ve konaklama (Airbnb) 
hizmetleri olmak üzere birçok sektör bu eğilimden etkilenmekte, dolayi-
siyla yeni hizmetler pazara sunulmakta veya mevcut hizmetlerin tasarimi 
değiştirilmektedir. 

Amerika ve Avrupa’da başlayan bu hareket daha sonralari Türkiye 
pazarina da dahil olmuştur. Türkiye’de taninmiş markalarin paylaşim eko-
nomisi hizmetlerinin yani sira, bu felsefeye dayanan yerel hizmetlerin de 
son yillarda artiş içerisinde olduğu görülmektedir. Bu nedenle akademis-
yenler tarafindan paylaşim kavrami üzerine yapilan çalişmalar da giderek 
artan bir ivme kazanmiştir. Ancak yapilan çalişmalar değerlendirildiğin-
de, kültürün paylaşim ekonomisi uygulamalari üzerindeki etkisini dikkate 
alan araştirmalarin oldukça sinirli olduğu görülmektedir (İskeçeli, 2019). 
Toplumsal kültürün paylaşim ekonomisi katilimina etkisinin olduğunu ve 
gelecek çalişmalarda kültürel öğelerin dikkate alinmasinin söz konusu hiz-
metlerin geliştirilmesine katkida bulunacaği yapilan çalişmalarda belirtil-
mektedir (Yildiran, Velioğlu ve Karsu, 2020).  

Bu çalişmanin amaci; paylaşim ekonomisi uygulamalarini Türki-
ye’nin kültürel boyutlardaki göreceli konumunu dikkate alarak değer-
lendirmek, benimsemesini güçleştiren nedenleri anlamaya çalişmak ve 
hizmetlerin geliştirilmesi konusunda önerilerde bulunmaktir. Çalişmada 
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Türkiye’nin kültürel yapisi Hofstede’in kültürel boyutlari dikkate alina-
rak değerlendirilmiştir. Söz konusu boyutlar; ülkelerin birbirlerine göre 
göreceli konumlarini ortaya koyan ve tüketici davranişlarini açiklamada 
kullanilan en önemli kavramsal çatilardan biridir. Çalişmanin tartişma 
kismini güçlendirmek için; paylaşim siteleri sloganlarinin tematik anali-
zi yapilmiş, Ekşisözlük platformunda paylaşim ekonomisi ile ilgili açilan 
başliklar değerlendirilmiş ve yazinda paylaşim ekonomisi üzerine yapilan 
çalişma sonuçlarindan faydalanilmiştir. Çalişmanin Türkiye’deki paylaşim 
ekonomisi hizmet sağlayicilarina ve kültür etkisini dikkate almak suretiyle 
paylaşim ekonomisi yazinina katki sağlamasi beklenmektedir.

Çalişmada sirasiyla; paylaşim ekonomisi, Hofstede’in kültürel boyut-
lari yazinlarina değinildikten sonra, Türkiye’nin kültür boyutlarinin değer-
lendirilmesi, paylaşim ekonomisi uygulamalarindan örnekler ve tematik 
analizi, Ekşisözlük başliklarina yer verilmektedir. Çalişmanin tartişmalar 
ve sonuç kisimlarinda ise, Hofstede’nin kültürel boyutlari araciliğiyla, 
Türkiye özelinde paylaşim ekonomisi uygulamalari değerlendirilmekte ve 
uygulayicilara öneriler sunulmaktadir.

2. LİTERATÜR ANALİZİ

2.1.  Paylaşım Ekonomisi

2007 yilinda Airbnb ile ekonomik bir değer ve popülerlik kazanmiş 
(Guttentag, 2015) olmakla birlikte, paylaşim kavraminin insanlik tari-
hinde çok eskilere dayanan bir geçmişi olduğunu söylemek mümkündür 
(Belk, 2014).  Günümüzde paylaşim ekonomisi kavrami altinda; çevrimi-
çi kaynaklar araciliğiyla bilgi paylaşimlarindan, atil durumdaki mal veya 
hizmetlerin geçici olarak kiralanmasina kadar uzanan geniş bir yelpazede 
paylaşim çeşitliliği ele alinmaktadir (Cheng, 2016). Uber, Car2go, Zip-
car, Nice Ride gibi yeni ulaştirma hizmetleri ve hatta AT&T gibi mevcut 
şirketlerin iletişim paketlerini pazarda yeniden konumlandirdiği hizmetler 
(Lamberton ve Rose, 2012), Airbnb’nin yani sira, paylaşim ekonomisi te-
melli hizmetler olarak büyüyen pazarda yerini almiştir. Paylaşim ekonomi-
si hizmetlerinin, Amerika ve Avrupa’dan çok daha sonra olmakla birlikte, 
son yillarda Türkiye pazarinda da yayginlaştiğini görmek mümkündür. 
Ortakdolap.com, askidanevar.com, dolap.com, birliktegit.com bunlardan 
bazilaridir (Bizpaylaşiyoruz, 2021). 2025 yilina kadar paylaşim ekonomisi 
pazarinin Dünya’da 335 milyar dolara kadar büyüyeceği beklentisi vardir 
(Pwc, 2015). Türkiye ise bu pazarda en hizli büyüyen ülkeler arasindadir 
(Oflaz, 2019).

Paylaşim ekonomisi çatisi altinda kullanilan çok fazla kavrama rastla-
mak mümkündür. Bunlar içerisinde işbirlikçi tüketim kavrami siklikla tar-
tişilmakta ve kimi zaman paylaşim ekonomisi ile birbirinin yerine geçecek 
bir kavram olarak da kullanilmaktadir (Amaro, Andreu ve Huang, 2019). 
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Felson and Spaeth (1978, s. 614) işbirlikçi tüketimi; “bir veya daha fazla 
kişinin ortak faaliyetlerde bulunma sürecinde ekonomik mal ve hizmetleri 
tüketmesi” olarak tanimlamaktadir. Belk (2014, s. 1597) ise “bir kaynağin 
bir ücret veya başka bir bedel karşiliğinda satin alinmasini ve dağitiminin 
koordine edilmesini işbirlikçi tüketim tanimi altinda belirtmektedir. Bu iki 
tanim arasindaki farktan da görüleceği üzere, paylaşim ekonomisine konu 
olan ürün ve hizmetlerin bir bedel karşiliğinda sağlanmasi veya bedelsiz 
olmasi da ayri bir tartişma konusudur. Ancak özünde kaynaklarin mülkiyet 
hakki devri veya kullanim hakki sağlayacak şekilde değerlendirilmek üze-
re iki farkli şekilde paylaşim ekonomisine konu olabileceği siklikla payla-
şilan bir görüştür (Kurt ve Kurban, 2017). 

Paylaşim ekonomisi yazininda tüketiciyi harekete geçiren motivasyon-
lar daha çok ekonomik yönlü faydaci perspektifle ele alinmaktadir (Bard-
hi ve Eckhardt, 2012). Bazi araştirmalar, kavramlarin kaynak verimliliği 
sayesinde müşterilerin daha çevreci davranmalarina olanak tanidiğini da 
vurgulamaktadir (Benoit, Baker, Bolton, Gruber ve Kandampully, 2017). 
Ayrica, yeni veya lüks ürün/hizmetleri deneyimleme firsati yaratarak daha 
ucuz yollarla hedonik değer kazanmasi da paylaşim ekonomisinin faydali 
bir yani olarak öne sürülmektedir (Bardhi ve Eckhardt, 2012). Bu rasyo-
nel nedenlerin yani sira, yeni insanlarla tanişmak, arkadaşlik geliştirmek, 
topluluğa aidiyet gibi sosyal etkileşimin de kavramin temel motivasyonlari 
arasinda olduğu görülmektedir (Karlsson and Dolnicar, 2016; Tussyadiah 
ve Pesonen, 2018). 

Paylaşim ekonomisinin yarattiği faydalar bir yana, bazi riskleri be-
raberinde getirdiği de bilinmektedir. Özellikle yüksek derecede güvenlik 
riski yapilan çalişmalara siklikla konu olmaktadir (Yang, Song, Chen ve 
Xia, 2017). Örneğin Tussyadiah (2015)’in Airbnb üzerine yaptiği araştir-
ma sonuçlari göstermektedir ki; işbirlikçi tüketimin en etkili caydiricilari; 
güvenlik, mahremiyet ve ev sahiplerine yönelik güven eksikliğidir. Pay-
laşim ekonomisine dair yasal düzenlemelerin yetersizliği, hizmet kalitesi 
standartlarinin olmamasi, hijyen ve sanitasyonla ilgili problemler de yazin-
da yer alan olumsuzluklar arasindadirlar.

2.2. Hosftede’in Kültürel Boyutları

Hofstede (2001, s. 9) kültürü; “bir grup veya kategorideki bireyleri 
diğerlerinden ayiran, zihindeki kolektif programlama” olarak tanimlamak-
ta olup, kültürel boyutlarin uluslar arasindaki farkliliklari kavramamiza 
yardimci olabileceğini belirtmektedir. Son yillarda yapilan çalişmalar da 
dikkate alindiğinda, Hosftede’in ülke değerlendirmelerini tanimlamada 
kullandiği alti kültürel boyutu bulunmaktadir (HofstedeInsights, 2021). 
Hofstede’nin ilk dört kültürel boyutu IBM araştirmasinin sonuçlari dik-
kate alinarak; güç mesafesi (power distance), belirsizlikten kaçinma (un-
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certainty avoidance), bireycilik-toplumculuk (individualism-collectivism), 
dişilik-erkeksilik (femininity-masculinity) olarak tanimlanmiş, beşincisi 
olan uzun vadeye karşi kisa vade yönelimi (long term versus short term) 
ise 1991 yilinda Çin Değerler Anketi’nin (Chinese Values Survey) uygu-
lanmasindan sonra eklenmiştir. Son olarak, altinci boyut olan serbestliğe 
(hoşgörü) karşi kisitlama (indulgence-restraint), Minkov’un 93 ülkede uy-
gulanan Dünya Değerler Anketi’ne (World Values Survey Data) dayanarak 
alinmiştir. Tüm bu boyutlar istatistiksel olarak bağimsizdir ve farkli ülke-
lerde çeşitli kombinasyonlarini görmek mümkündür. 

Güç mesafesi; bir topluluk içindeki daha az güçlü bireylerin, gücün 
eşit olmayan bir şekilde dağitilmasini bekleme ve kabul etme derecesi ola-
rak tanimlanmiş olup; toplumlarda prestij, zenginlik ve güç açisindan insan 
eşitsizliğinin nasil farkli bir şekilde ele alindiğina odaklanmaktadir. Güç 
mesafesi altinda iki alt boyut yer almakta olup, bunlar; eşitsizliği kabul 
etmek ve toplumdaki eşitlik beklentisidir (De Mooij ve Hofstede, 2010). 
Hofstede’e göre tolumlar güç mesafesine göre ikiye ayrilmaktadir. Hiye-
rarşik (Hierarchical) toplumlar, büyük ölçüde güç mesafesini sergileyen 
toplumlardir. Bu tip toplumlarda kişilerin ayricaliklara ve statülere sahip 
olmasi beklenen bir özelliktir. Öte yandan eşitlikçi (Egalitarian) toplum-
lar düşük güç mesafesine sahip olup, insanlar arasindaki güç dağilimini 
eşitlemek için çabalamakta ve güç eşitsizliklerini gerekçelendirme ihtiyaci 
duymaktadirlar.

Belirsizlikten kaçinma boyutu; toplumlarin belirsiz gelecekle nasil 
başa çiktiğini ölçmekte ve teknoloji, hukuk ve din ile ilgili unsurlari oda-
ğina almaktadir. Belirsizlikten kaçinma indeksi güçlü ülkeler, kati inanç ve 
davraniş kurallarini korur ve alişilmişin dişinda davraniş ve fikirlere karşi 
hoşgörüsüzdür. 

Dişilik-erkeksilik (Maskülenlik-Feminenlik) boyutunda ise; ulustaki 
cinsiyet rollerinin farkliliklari göz önünde bulundurulmaktadir. Bu bo-
yutta; dişiliğin başkalarina yardim etme, ilişkiler, fiziksel çevre gibi daha 
sosyal yönelimli olmayi, erkeksiliğin ise kariyer, para, ego gibi maddi he-
deflerle daha ilgili olduğu varsayilmaktadir. Eril toplumlarda para ve diğer 
maddi unsurlar önemlidir. Rekabetçilik, dediğim dedik olmak ve perfor-
mansa dayali değerlendirme daha çok kabul görmektedir. 

Bireycilik-toplumculuk boyutunda ise; insanlarin kendileri, yakin 
çevresi ve toplumun ihtiyaçlariyla ilgilenme düzeyi dikkate alinmaktadir. 
Hofstede’in tanimina göre; bireyci toplumlarda, kişiler sadece kendileri-
nin ve yakin çevrelerinin ihtiyaçlarini dikkate almakta olup “biz” duygu-
sundan uzak bir şekilde toplumun ihtiyaçlarini ihmal etme eğilimindedir. 
Kolektivist (toplumcu) toplumlarda ise; bireyler, sorgusuz sualsiz bir sada-
katle akrabalarinin veya belirli bir grup içi üyenin kendilerine bakmalarini 
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beklemekte ve yaşadiklari toplumla siki sikiya bağli bir yaşam tercihini 
ortaya koymaktadir. De Mooij and Hofstede (2011) kolektivist toplumlarin 
uyum ihtiyaçlari dolayisiyla göreceli olarak daha sadik ve daha az şikayet 
eden bireyleri olduğunun altini çizmektedir.

Uzun vadeye karşi kisa vade yönelimi, “kişisel istikrar ve geleneğe 
saygi konusunda israr ve tutumluluk gibi Konfüçyüsçü düşünceye” da-
yanmaktadir (Hofstede, 2001, s. 351). Geert Hofstede and Minkov (2010) 
uzun vadeye odakli kültürlerin geleceklerine yatirim yapma eğilimlerinin 
daha fazla olduğunu belirtmişlerdir. Bu boyut ailevi değerler, iş değerleri, 
okul sonuçlari, çevresel değerler ve ekonomik büyüme ile ilgilidir. Bu bo-
yuta göre uzun vadeli yönelimli ülkeler, dürüstlük, tutumluluk, sebat, sabir, 
yaşlilara saygi, çocuklara önem verme, yeni koşullara uyum vb. konulara 
daha fazla önem vermektedir. Buna karşilik birey olma, haklar, özgürlük, 
kazanimlar ve eğitimden gelen bilgelik kisa vadeli yönelimli ülkelerin te-
mel değerleridir. 1990’larin başlarina kadar yapilan çalişmalarin sonuçla-
ri göstermektedir ki; uzun vadeli yönelim ile ekonomik büyüme arasinda 
önemli bir ilişki vardir. Ancak Doğu Asya ülkeleri ekonomik açidan değiş-
miş ve son 20 yildir dünya ekonomisini etkilemiştir. Bu boyut, özellikle 
belirli ülkeler için artik ekonomik büyümeyi ve ekonomik durumun tahmi-
nini açiklayamamaktadir (Hofstede ve Minkov, 2010). 

Son boyut serbestliğin (hoşgörünün) karşiti olan kisitlamadir. “Hayati 
ve eğlenceyi sürdürmek için temel ve doğal ihtiyaçlarin nispeten özgürce 
tatmin edilmesine izin veren” hoşgörü toplumlari ve “ihtiyaçlarin tatminini 
bastiran ve sosyal normlari koruyan” kisitlama toplumlari bu boyutta ifade 
edilmektedir (HofstedeInsights, 2021).

Pazarlama yazininda Hosftede kültürel boyutlarini kullanan birçok 
çalişma bulunmaktadir. (Soares, Farhangmehr ve Shoham, 2007). Tüke-
tici davranişlarini açiklamada kullanilan bulgulari Hofstede’nin tüm bo-
yutlarini dikkate alarak yorumlamak gerekmektedir. Örneğin, erkeksilik 
ve güç mesafesi ile ilgili yüksek puanlar statü ihtiyaçlarini açiklamaktadir. 
Ancak statü; yüksek güç mesafesine sahip kültürlerde bir hiyerarşik yapi 
içerisinde kişinin rolünü göstermekteyken, eril kültürlerde bireyin başari-
sini göstermektedir. Ayrica, insanlari başkalariyla kurduğu yakin ilişkiler 
kolektivizmin bir yansimasi olabileceği gibi, ayni zamanda kadinsi kültür-
lerin aidiyet ihtiyaçlarinin da bir göstergesi olabilmektedir (De Mooij ve 
Hofstede, 2010).

Daha önce de değinildiği gibi, Hofstede’in kültürel boyutlari tüke-
tici davranişlarini tahmin etmek için siklikla kullanilmaktadir. Örneğin, 
Wu (2013) kültürel farkliliklarin çevrimiçi alişveriş tercihleri üzerindeki 
etkilerini ölçmek için bir araştirma yapmiştir. Hofstede’nin çalişmalarin-
da kültürel bağlam açisindan çok farkli ülkeler olarak tanimlandiğindan, 
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Tayvan ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) araştirmacinin örneklem 
kümesi olarak seçilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre bu iki ülke arasinda 
hem benzerlikler hem de farkliliklar bulunmaktadir. Güç mesafesi, belir-
sizlikten kaçinma ve kolektivizmin bu ülkelerin çevrimiçi alişveriş tercih-
leri üzerinde ayni etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Öte yandan, erkeksilik 
ve uzun vadeli yönelim ABD ve Tayvan için çevrimiçi alişveriş üzerinde 
farkli etkiye sahiptir. Erkeksilik, Amerikalilar için anlik çekicilik üzerinde 
pozitif bir büyüklüğe sahipken, Tayvanlilar için anlamli bir etkisi yoktur. 
Uzun vadeli yönelim, bu iki ülke arasindaki en önemli farki yaratmiştir. 
Tayvanli tüketiciler uzun vadeli odakli olduklarindan, farkli ürünlerin fi-
yatlarini karşilaştirma ihtiyaçlari ABD tüketicilerinden önemli ölçüde daha 
yüksek derecede önem kazanmiştir. 

Küresel marka stratejilerinin geliştirilmesinde de Hofstede boyutlari 
kullanilmaktadir. De Mooij ve Hofstede (2010)’e göre, güç mesafesinin 
geniş olduğu kültürlerde, yüksek statülü insanlarin diğerlerinin saygisini 
kazanabilmesi için özellikle lüks ürünlerde markalari göstererek kullan-
masi gerekmektedir. Öte yandan, eril kültürlerde statü markalari kişinin 
başarisini göstermektedir. Kolektivist kültürler ayni zamanda yüksek bağ-
lam kültürüdür ve uzun ilişkiler yoluyla belirli bir ürüne yönelik güveni 
artirirlar. Bu nedenle reklam kampanyalari onlarin bu yönlü ihtiyaçlarini 
karşilamalidir. Ayrica, belirsizlikten kaçinma eğilimi yüksek düzeyde olan 
ülkelerin insanlari, sağlikli bir yaşam sürmek için sağlikli gida ve ilaç ara-
maktayken, bu boyutun düşük eğilimde olduğu ülkelerde bireyler sağlikli 
olmayi spor yaparak ve yaşimin içinde hareketli kalarak sağlamak iste-
mektedirler.

Yapilan çalişmalarin sonuçlarina göre Kurumsal sosyal sorumluluğa 
(KSS) dair tutum da kültürel değerlere güçlü bir şekilde bağlidir. Kim ve 
Kim (2010), KSS algisini Hofstede’in kültürel boyutlariyla birlikte değer-
lendiren bir araştirma yapmişlardir. Güney Kore; yüksek güç mesafesine 
sahip, yüksek düzeyde belirsizlikten kaçinan, uzun vadeye odakli ve yük-
sek kolektivist kültüre sahip bir toplumdur. Ancak araştirma sonuçlari li-
teratürden farkli bulunmuştur. Araştirma sonuçlari, Güney Koreli halkla 
ilişkiler uzmanlarinin, önceki literatür bulgularinin aksine, düşük güç me-
safesine sahip olduklarini ortaya koymuştur. Dolayisiyla, KSS algilari bu 
boyuttan olumsuz etkilenmemiştir. Diğer boyutlar ise Hofstede’nin sonuç-
larina paralel olarak bulunmuş ve halkla ilişkiler uygulayicilarinin algisi 
üzerinde olumlu etki yaratmiştir. 

2.3. Hofstede Kültürel Boyutlarına Göre Türkiye Değerlendirmesi

Hosftede kültürel boyutlari, mutlak ülke konumlarini tanimlamamakla 
birlikte, diğer ülkelerin kültürel boyut puanlariyla karşilaştirarak ülkelerin 
göreceli konumlarini tanimlamaktadir. Hofstede Insights (HofstedeInsigh-
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ts, 2021) sitesinde yer alan güncel verilere göre, Türkiye değerlendirmeleri 
şu şekildedir: 

Güç mesafesi boyutuna göre Türkiye’nin puani (66) yüksektir. Dola-
yisiyla Türkiye hiyerarşik bir yapiya hakim olup, üstlerin genellikle erişi-
lemez konumda olduğu kabulü vardir. İdeal patronun tasviri bir nevi baba 
figürüdür. Güç merkezileştirilmiştir, yöneticilere karşi tutum resmidir. Yö-
neticiler patronlarina ve kurallara güvenmekte olup, çalişanlari inisiyatif 
kullanmaktan uzak, ne yapacaklarinin söylenmesini bekleyen bir konum-
dadirlar. 

Bireycilik-toplumculuk boyutunda, Türkiye, 37 puanla kolektivist bir 
toplumdur. “Biz” olmak önemlidir. Kolektivist toplum insanlari koşulsuz 
bir sadakatle ait olduklari sosyal gruplara (aileler, klanlar veya kuruluşlar) 
hizmet eder ve hizmet beklerler. Örtülü iletişim dili kullanilir ve açik ça-
tişmalardan kaçinilir. Böylece grubun uyum içinde kalmasi sağlanir. Geri 
bildirim, iş ortaminda da her zaman dolaylidir. İlişkilerin ahlaki bir temeli 
vardir ve görevin yerine getirilmesinden daha büyük önceliğe sahiptir. Gü-
vene dayali ilişkisi kurmak zaman alir. Nepotizm görülme sikliği yüksektir. 

Dişilik-erkeksilik boyutunda, Türkiye 45 puanla dişilik (feminen) ta-
rafinda yer almaktadir. Bu sonuç, Türk kültüründe diğerleriyle fikir birli-
ğine varmak, mazlumlara sempati duymak gibi unsurlara değer verildiğini 
ve bireylerin buna teşvik edildiğini göstermektedir. Feminen toplumlarda 
özel ve iş hayatinda çatişmalardan kaçinilir ve sonunda fikir birliği önem-
lidir. Türkler için boş zaman önemlidir. Çünkü boş zaman tüm ailenin, 
aşiretin ve arkadaşlarin bir araya gelip hayatin tadini çikardiği zamandir. 
Sahip olunan statü açikça sergilenmektedir, ancak bu daha çok yüksek güç 
mesafesinden kaynaklanmaktadir. 

Türkiye belirsizlikten kaçinma boyutunda 85 puan almaktadir. Bu ne-
denle yasalara ve kurallara büyük bir ihtiyaç var. Kaygiyi en aza indirmek 
için insanlar birçok ritüelden yararlanirlar. Din; belirli durumlarda gele-
ceğe dair belirsizlik gerilimini azaltmak için kullanilan ve ayni zamanda 
geleneksel sosyal kaliplar arasinda yer alan bir unsudur.

Türkiye’nin uzun vadeye karşi yönelim puani (46) ve hoşgörü puani 
(49) ortalama seviyededir. Hosftede bu sonuçlara göre, söz konusu boyut-
lara dair baskin bir kültürel tercih çikarilamayacağini belirtmektedir.

Hofstede Insights (HofstedeInsights, 2021) sitesinde Türkiye’ye dair 
kültürel boyutlarin değerlendirildiği anket sonuçlari Şekil 1’de görülmek-
tedir. 

Şekil 2’de, paylaşim ekonomisi uygulamalarinin başladiği ülkelerden 
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye’nin bir kiyaslamasi yapilmaktadir. 
Sonuçlara göre iki ülke arasinda ciddi kültürel farkliliklar bulunmaktadir. 
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Amerika Birleşik Devleti’nde (ABD) Türkiye’ye göre; güç mesafesi daha 
düşüktür. ABD bireyleri son derece bireyselliklerine düşkün olup, belirsiz-
likleri çok daha kolay tolere edebilmektedirler. Ayni zamanda, ABD’nin 
kisa vadeli yönelime sahip erkeksilik özellikleri çok daha baskin bir top-
lum olduğunu söylemek mümkündür. Bunlara ek olarak, ABD “work hard 
and play hard” yani hem çalişma hem de eğlenceye önem veren felsefeyi 
benimsemiş, hoşgörü katsayisi yüksek bir ülke olarak nitelendirilebilmek-
tedir, ki bu da Türkiye’den oldukça farkli bir sonuçtur.

Şekil 1. Hofstede’in Kültürel Boyutlarına Göre Türkiye Değerlendirmesi
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Şekil 2. Hofstede’in Kültürel Boyutlarına Göre Türkiye-Amerika Birleşik 
Devletleri Kıyaslaması

2.4. Türkiye’deki Paylaşım Ekonomisi Platformları, Uygulamala-
rı ve Çalışma Sonuçları

Türkiye’de faaliyet gösteren Türk paylaşim ekonomisi platformlarina 
dair örnekler ve kendilerini konumlandirmak için kullandiklari sloganlar 
Tablo1’de yer almaktadir. Hizmetler; ulaştirma, değiş tokuş ve 2.el, konak-
lama, imece, sosyal girişimler ve diğer başliklari altinda gruplandirilmiştir.

Tablo 1. Türkiye’deki Paylaşım Ekonomisi Uygulamalarından Örnekler

Paylaşilan Hizmet Platform Adi-Slogani

Ulaştırma
http://www.sharemyfare.
com/

“Aracinizi paylaşin 
masraflarinizi bölüşün”

http://www.birliktegit.com/ “Araç paylaşimi”
http://www.ortakaraba.com/ “Çevredostu ulaşim”
www.yolyola.com “Sosyal Yolculuk Paylaşimi”

www.masinga.com “Türkiye’nin ilk ve tek kişiden 
kişiye araç paylaşim platformu”

http://www.mobicar.com.tr/ “Kullandiğin kadar öde”
http://www.mobilizm.com/ “Kullandiğin kadar öde, araç 

kiralama”
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Paylaşilan Hizmet Platform Adi-Slogani

Değiş/tokuş ve 2.El www.ortakdolap.com “Markali 2.el dünyasina hoş 
geldiniz”

www.civardabul.com “Fazla Eşyalarinizdan 
Kurtulun”

www.verrr.com “Bir iyilik yap, kullanmadiğin 
eşyalari verrr!”

www.esyakutuphanesi.com “Kullanmadiğin eşyalari ödünç 
ver”

Giysi takasi bloğu “Parasiz yenilik!”
http://www.esyapaylas.com/“Kullanmadiğin eşyalari 

paylaş”
Kitap Takas Merkezi “Kitap takasi”
Kitaphane “Kitap paylaştikça değerlenir”
freecycle istanbul “Kullanmadiğin Eşyalari 

Paylaş”
http://www.kardesimgiysin.
com/

“Dolapta beklemesin kardeşim 
giysin”

Konaklama
http://www.hemenkiralik.
com/

“Ev konforunda konaklama”

http://www.evarkadasim.co/ “Öğrenciler için ev arkadaşi 
bulma platformu”

İmece www.zumbara.com “Para yerine zamanin 
kullanildiği sosyal paylaşim 
aği”

www.biayda.com “Yaratici projelere destek için 
imecefon”

http://www.fongogo.com/ “Kitlesel destek”
http://www.fonlabeni.com/ “Kitlesel fonlama”

Sosyal Girişimler http://www.askidanevar.
com/

“Üniversite öğrencilerine 
yemek paylaşimi”

merakli merdane “Ev hanimlarindan butik 
kurabiye ve pasta satişi”

Diğer Beyaz Yakalilar Bişi Yapsa “Toplum için karşiliksiz 
iyilikler”

http://birkaciyiadam.org/ “Proje ve girişimlerinize destek 
birkaç iyi adamdan”

bizimmahalle.net “Mahallenizde neler oluyor”

Kaynak: www.bizpaylasiyoruz.net sitesinden uyarlanmıştır.
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Tablo 1’de yer alan platform sloganlarinin tema analizi yapildiğinda 
ise Şekil 3’deki sonuçlara ulaşmak mümkündür. Sonuçlar değerlendirildi-
ğinde, ulaştirma hizmetlerini kullaniyor olmanin yarattiği faydalarin daha 
geniş çeşitlilikte olduğu görülmektedir. Toplumsal fayda vurgusu 2.El, 
imece sosyal girişim ve diğer platformlarinda, sosyalleşme ve iletişim 
firsatlarina ise ulaştirma ve diğer platformlarinda değinilmiştir. Çevresel 
sürdürülebilirlik temasini ulaştirma ve değiş/tokuş ve 2.El platformlari 
kullanmiştir. Ekonomik faydanin ise sadece ulaştirma ve konaklama hiz-
metlerine konu olduğu görülmektedir.

Şekil 3. Paylaşım Sitesi Sloganlarının Tematik Analizi

Çevrimiçi forum sitelerinden Ekşisözlük’te paylaşim ekonomisi hiz-
metlerine dair açilan başliklardan örnekler Tablo 2’de yer almaktadir. Si-
teye konu olan hizmetlerin elektronik ürünler (Netflix, PS4, psn, internet) 
için hem “kardeşlik” gibi toplumsal dayanişmaya vurgu yapan söylemlerle 
hem de bunun tam ziddi paylaşmamanin bir yolunu bulma gibi bireysel-
leşme vurgulariyla anildiğini görmek mümkündür. Airbnb ve Uber’e dair 
söylemlerin bazilari, bu hizmetleri protesto etmeye ve vatan sevgisiyle iliş-
ki kurmaya dönük olumsuz eğilim içermektedir.
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Tablo 2. Ekşisözlük’te Açılan Paylaşım Ekonomisinden Örnekler

Paylaşilan Hizmet
Ürün/Hizmet Adi Sayfa Başlığı
Netflix “Netflix ortak hesap”

“Netflix şifre paylaşim platformu”
“Netflix hesabinin şifresini isteyen arkadaş”

PS4 “PS4 Kardeş hesap”
Psn “psn kardeşliği”
Internet paylaşimi “Komşuyla ortak internet kullanmak”

“Wi-fi şifresini isteyen komşuyu savuşturma yollari”
Airbnb “airbnb’nin yasaklanmasi gerekliliği”

“airbnb kullanan turistlerin evden çikarilmasi”
“evinde airbnb yapan kişiyi şikayet eden komşular”

blablacar.com.tr “blabla olarak blabla yapmiyoruz”
Uber “uber’e binen vatan hainidir”

“uber işi bitti artik öyle bir şey yok”
Dolap Dolap.com
TaskRabbit taskrabbit

Kaynak: Ekşisözlük

2.5. Türkiye Paylaşım Ekonomisi Üzerine Yapılan Çalışmalar

Türkiye’ye dair paylaşim ekonomisi üzerine yapilan araştirma çaliş-
malari daha çok paylaşim ekonomisi hizmetlerine katilima dair motivas-
yonlar ve engeller üzerine temellenmiştir. Başlica değinilen engeller; gü-
venlik, hijyen, mevzuat boşluklari ve mahremiyet ihlalidir. Motive edici 
faktörler/faydalar ise ekonomik fayda, sosyalleşme, sürdürülebilirlik ve 
platform markasinin bilinirliliğidir.

Sinirli sayida çalişmada Hofstede’in Kültürel Boyutlarinin paylaşim 
ekonomisi üzerindeki etkisine değinilmiştir (İskeçeli, 2019; Yildiran vd., 
2020).

Tablo3. Türkiye Paylaşım Ekonomisi Üzerine Yapılan Çalışmalar

Paylaşilan Hizmet Olumsuz Faktörler Olumlu Faktörler Çalişma

Yat kiralama -Hizmet kaynaklarinin 
paylaşimina dair risk
-Mahremiyet riski
-Bireyler arasindaki 
olumsuz etkileşim

Ekonomik fayda 
ve Sosyalleşme

(Paker ve 
Gök, 2021)
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Paylaşilan Hizmet Olumsuz Faktörler Olumlu Faktörler Çalişma

Airbnb -Kalite ve hijyen
-İşletmelerin 
yükümlülüklerini 
yerine getirmemesi
-Müşterilerin yarattiği 
riskler

(Kurt ve 
Kurban, 
2017)

Airbnb/Blablacar/
Dolap

Hizmet sağlayiciya 
güven

Marka bilinirliliği 
yüksek 
platformlara güven

(Aslan, 
2019)

Araç Paylaşimi Sahiplik düzeyinin 
düşük olmasi

(Avcilar, 
Canoğlu, 
& Alkevli, 
2019)

Araç paylaşimi/2.el 
ürün satma/satinalma/
ödünç alma/online 
uygulama paylaşimi

-Güç mesafesi
-Empati
- Platforma dair bilgi 
eksikliği

(İskeçeli, 
2019)

Genel olarak 
paylaşim ekonomisi 
uygulamalari

-Parasal 
motivasyon, 
-Ahlaki 
motivasyon, 
-Sosyal 
motivasyon,
-Gönüllülük
-Girişkenlik

(Yalçintaş, 
Doğrul, & 
Özeltürkay, 
2020)

Blablacar -Güvenlik 
-Mahremiyet riski 
-Kültür

-Sosyal fayda
-Sürdürülebilirlik,
-Platform esnekliği 
-Aşinalik
-Ekonomiklik

 (Yildiran 
vd., 2020)

4. TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Türkiye’de paylaşim ekonomisinin büyüklüğü artmakla birlikte, tü-
keticilerin bu hizmetleri kullanim istekliliğinin sorgulandiği çalişmalarda 
motivasyonlarinin düşük olduğu görülmektedir (İskeçeli, 2019). Hofs-
tede’in Türkiye için kültürel boyutlar değerlendirilmesi incelendiğinde, 
ülkenin en belirgin kültür özelliğinin belirsizlikten kaçinma (85) olduğu 
göze çarpmaktadir. Paylaşim ekonomisi hizmetleri Türkiye’de yenidir. Ye-
niliğin yayilmasi ile belirsizlikten kaçinma arasinda ters bir ilişki olduğu 
literatüre siklikla konu olmuştur. Uzun yillardir bu hizmete alişmiş ve be-
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lirsizlik toleransi yüksek ülkelerde bile bu hizmetlerin önündeki en büyük 
engelin güvenlik olduğu vurgulanmaktadir. Dolayisiyla bu hizmetlerin her 
şeyden önce güvenliği ile ilgili herhangi bir soru işareti kalmayacak şekil-
de tasarlanmasi ve koordinasyonu önemlidir. Öte yandan, belirsizliği etki-
leyebilir diğer boyut bu uygulamalara dair bilgi eksikliği ve uygulamalarin 
karmaşik olmasidir. Bunlara ek olarak, Türkiye güç mesafesi yüksek bir 
ülkedir. Bu özellik taraflar arasindaki güven inşasini zorlaştirmaktadir. 

Söz konusu boyutlarin paylaşim ekonomisine katilimin önünde en-
geller yaratmasi bir yana, Türkiye’nin toplumcu ve feminen özellikleri bu 
engellerin aşilmasinda kullanilacak araçlardir. Bu hizmetleri kullanmak 
suretiyle yaratilacak faydalarin topluma olumlu etkisinin yani sira, mer-
hamet göstermeye firsat veren psikolojik unsurlarin tatminini hedef alacak 
şekilde inşasi olumsuz etkilerin yumuşatilmasini sağlayacaktir. Ayrica, uy-
gulamalarin yayginliğin artmasinin paylaşim ekonomisine katilim moti-
vasyonuna olumlu etkisi olacaği aşikardir (Yildiran et al., 2020). 

Kültür ve paylaşim ekonomisini Türkiye özelinde birlikte ele alan 
sinirli bilimsel çalişmalarin sonuçlarina baktiğimizda bu varsayimlarin 
bazilarinin doğrulandiğini görmek mümkündür. Örneğin, İskeçeli (2019) 
araştirmasinda Türkiye’de işbirlikçi tüketimin yayginlaşmasinin önündeki 
engelleri ve çözüm önerilerini tartişmiştir. Çalişmasinin sonuçlarina göre; 
tüketiciler platformlar hakkinda yeterince bilgi sahibi değildir ve güç me-
safesi ve empatinin tüketici tutumunu etkilemektedir. İlginç bir şekilde, 
Türkiye’nin kolektivist bir toplum olmasinin işbirlikçi tüketim üzerinde 
etkisi olduğu hipotezi doğrulanamamiştir. Dolayisiyla, yüksek güç mesa-
fesine sahip olan Türkiye’de taraflar arasindaki mesafesinin azaltilmasi 
yoluyla güven inşasi ve empatinin (özellikle sürdürülebilirliğin vurgusu 
yapilarak) artirilmasinin işbirlikçi tüketime olumlu yansiyacaği önerisin-
de bulunulmaktadir. Siğri ve Tiğli (2006) belirsizlikten kaçinma eğilimi 
yüksek toplumlarin değişime direnç ve yeniliğe açik olma konusunda daha 
mesafeli olduklarini dile getirmişlerdir. Dolayisiyla bu toplumlarda belir-
sizliği azaltmanin tüketicinin karar alma sürecine olumlu etkisi olacaği gö-
rüşünü belirtmektedirler. Marka güvencesi, pazara sunma öncesi testler, 
deneme boy ürünler, reklamlarda tanimiş veya uzman kişinin kullanilmasi 
gibi tüketiciyi rahatlatacaği düşünülen hizmet geliştirme önerilerinde bu-
lunmuşlardir. 

Paylaşim hizmetlerinin sloganlari incelendiğinde (Tablo 1), belirsiz-
lik boyutunun iyileştirilmesine dair herhangi bir söyleme rastlanamamiştir. 
Ancak faydaci yönler arasinda ekonomik fayda, toplumsal fayda ve sürdü-
rülebilirlik vurgulanmaktadir ki, bunlar Türk kültürüyle uyumlu motivas-
yon artirici söylemlerdir. Dolayisiyla, bu platformlarin endişeyi azaltma 
yönündeki söylemleri promosyonlarinda kullanim konusunda yetersiz ol-
duklari görülmektedir.
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Ekşisözlük üzerinde yapilan yorumlarda açilan başliklarin (Tablo 2) 
bazilari toplumcu gibi görünse de, yorumlar detaylica incelendiğinde eko-
nomik vurgu ön plandadir. Dolayisiyla söz konusu platformlarin ekono-
miklik ve toplumculuğu kucaklayan mesajlari bir arada verme konusunda 
iyileştirmeler yapmasi gerekmektedir. Dahasi, bazi başliklarda paylaşim 
ekonomisi karşiti söylemlere de rastlanmiştir. Bu görüşe paralel bir şekilde, 
Kurt ve Kurban (2017)’nin turizmde paylaşim ekonomisi uygulamalarini 
değerlendirdiği çalişmasinda paylaşim ekonomisini; insani yönü vurgula-
narak yumuşatilmiş gibi görünmekle birlikte, aslinda paylaşim platformu 
sahiplerini zenginleştiren, pazarlama unsurlarinin ustalikla kullanildiği ka-
pitalizmin evrim geçirmiş türünün bir ürünü olarak nitelemektedir.

Paylaşim ekonomisi hizmet gruplarinin Hofstede boyutlariyla ilişkisi 
ve hizmet geliştirme önerileri Tablo 4’de özetlenmektedir.

Tablo4. Türkiye Paylaşım Ekonomisi Uygulamalarının Değerlendirilmesi ve 
Öneriler

Paylaşilan Ürün/
Hizmet Çeşidi

Hofstede’in İlgili 
Kültürel Boyutu

Öneriler

Elektronik 
Hizmetler

-Toplumculuk
-Uzun vadeli yönelim

“Arkadaşinla paylaş, hem dakikalar hem de 
paran boşa gitmesin” temelli kampanyalarla 
hem toplumsal fayda hem de tutumu 
vurgulayan uzun vadeli yönelim boyutlariyla 
uyumlu hizmetler pazara sunulabilir.

Ulaşım Hizmetleri -Belirsizlikten 
kaçinma
-Uzun vadeli yönelim

-Platform güvenliği artirilabilir
-Hizmet sunucusu ve hizmet kullanicisi 
bilgisi güvenlik sistemi araciliğiyla teyit 
edilebilir
-Hizmetlerin ekonomik boyutu öne 
çikarilarak uzun vadeli yönelim boyutuna 
pekiştirme yapilabilir

Değiş/Tokuş ve 2.El -Toplumculuk
-Uzun vadeli yönelim
-Belirsizlikten 
kaçinma

- Özellikle lüks ürünlerin sertifikalariyla 
birlikte satilmasi teşvik edilebilir
-Platformlar satici iletişimini güçlendirme 
konusunda eğitimler verebilir
-Saticilarin ürünler hakkinda vermeleri 
gereken bilgiler standart bir şekilde 
platformlara eklenebilir. 
-Platform alt yapilari geliştirilebilir
- Satici güven puani bilgisi verilebilir/ 
verilmeye devam edilebilir. Belli bir dönem 
sonunda puani düşük saticilara sitede satiş 
yapmama ambargosu konulabilir.
-2.el ürün iadesi sağlanabilir ve/veya 
kolaylaştirilabilir.
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Paylaşilan Ürün/
Hizmet Çeşidi

Hofstede’in İlgili 
Kültürel Boyutu

Öneriler

Bağış -Toplumculuk
-Kadinsilik

- Başkalarina fayda yaratmanin Türk 
toplumun sürdürülebilirliğine katkisi 
kullanilabilir.
-Başkalarina yardim etmenin ve iyilik 
hareketinin önemi vurgulanabilir.

Konaklama -Uzun vadeli yönelim
-Kadinsilik

- Dönemsel ev kiralamanin yarattiği 
ekonomik ve çevresel faydalar 
promosyonlarda kullanilabilir
- Ev kiralama sayesinde toplumsal bağlarin 
kuvvetleneceği, dayanişmanin artacaği 
vurgusu yapilabilir.

Genel -Sürdürülebilirlik ve toplumsal katki 
reklamlarla ve kamu spotlariyla 
desteklenebilir.
-Yeniliğin hizli adaptasyonunu 
destekleyecek düzenlemeler (uygulamalarin 
kullanici dostu olmasi, uygulamalarin görsel 
malzemelerle desteklenmesi vb.) yapilabilir.
-Platform tanitim reklamlarinda güven 
katsayisi yüksek taninmiş kişilerin ve 
uzmanlarin kullanilmasi sağlanabilir.

5. SONUÇ

Paylaşim ekonomisi 2000’li yillar itibariyle Amerika Birleşik Devle-
ri ve Avrupa ülkelerinde başlamiş ve tüm Dünya’ya yayilmiştir. Türkiye 
paylaşim ekonomisi tanimi altinda pazara sunulan bu hizmetleri son yil-
larda deneyimlemeye başlamiştir. Ancak, bu dalganin başladiği ülkelerin 
kültürel özellikleriyle bu hizmetleri kendilerine uyumlaştirmaya çalişan 
ülkelerin kültürel özelliklerinin farkli olmasi hizmetin tasariminda ve ta-
nitiminda da farklilari beraberinde getirebilecektir. Paylaşim ekonomisi 
uygulamalari Türkiye’de çok uzun bir geçmişe sahip değildir. Türkiye 
söz konusu hizmetlerin doğduğu ülkelerin kültürel yapilarindan çok farkli 
özelliklere sahiptir (Şekil 2). Bu yeniliklerin sağlikli bir şekilde Türkiye’ye 
uygulanmasi ancak Türkiye’nin kültürel özelliklerini anlamak ile müm-
kündür (Koç, 2015; İskeçeli, 2019). Bu çalişmanin amaci; paylaşim eko-
nomisi altinda sunulan hizmetleri Hosftede’nin kültürel boyutlarina göre 
Türkiye özelinde tartişmak ve hizmet sağlayicilara önerilerde bulunmaktir. 
Çalişmaya, tartişma bölümünü güçlendirmek üzere, Türkiye’deki paylaşim 
siteleri sloganlarinin tematik analizi, paylaşim ekonomisi alaninda yapilan 
bilimsel çalişmalarin sonuçlari ve çevrimiçi sitelerdeki tüketici yorumlari 
da dahil edilmiştir. 
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Türkiye’de paylaşim ekonomisi pazarinin sunduğu hizmetler artmakla 
birlikte bu hizmetlere katilimin arzulanan seviyenin altinda olduğu belir-
tilmektedir. Türklerin belirsizliğe karşi algiladiklari yüksek riske rağmen, 
uzun vadeli yönelime sahip, feminen ve toplumcu özellikleri dolayisiyla 
gereken düzenlemeler sağlanirsa paylaşim ekonomisi hizmetlerine daha 
kolay uyum sağlayabilecekleri görülmektedir. Ancak bu anlamda uygun 
promosyonlarin yaygin bir şekilde yürütülmesi, gerekli alt yapi eksiklikle-
rinin tüketici ve hizmet veren haklarini koruyacak şekilde geliştirilmesi son 
derece önemlidir. Aksi takdirde güvenlik zafiyeti, uygulama platformlari-
nin karmaşikliği ve yasalara dair belirsizlikler gibi engeller giderilmediği 
müddetçe, Türkiye’nin kolektivist ve feminen yönü harekete geçmeyecek, 
bireyler sadece tanidiği insanlarla sinirli olmak üzere paylaşim ekonomisi 
hizmetlerine katilacaklardir. 

Bu çalişma kavramsal bir tasarima sahip olup, tartişma bulgularinin 
ve önerilerinin gelecekte ampirik çalişmalarla desteklenmesi son derece 
faydali olacaktir. Hosftede kültür boyutlari ülkelere dair göreceli bir değer-
lendirme yapmaktadir. Dolayisiyla, söz konusu çalişmalarin daha verimli 
sonuçlar vermesi için özellikle bu hizmetlerin yaygin olarak kullanildiği 
ülkelerle kiyaslanarak yapilmasi önerilmektedir.
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GİRİŞ 

Ekmek, tarih boyunca tüm insanlarin ürettiği ve tükettiği temel besin 
maddelerinin başinda yer almakta ve Türk toplumunun kutsal değerlerinden 
birisi sayilmaktadir (Ertürk, Arslantaş, Sarica, ve Demircan, 2015; 
Gerçekaslan, 2012; Özerdem, 2018; Taşci ve diğerleri, 2017; Yurdatapan, 
2014). Ekmek insanlar için ulaşilmasi kolay, doyurucu, ekonomik ve enerji 
kaynaği bir gida olarak kabul edilmektedir. Ekmek; içerik, şekil ve üretim 
tekniği açisindan zamanla değişikliğe uğrasa da, günümüzde dünyanin 
her yerinde üretilen ve tüketilen, uygarlik tarihi kadar eski ve çok önemli 
bir gidadir (Ünüvar, 2013). Halk için dayanişmayi, paylaşmayi, çalişma 
hayatini ve hayatta kalmayi ifade eden bir simgedir  (Yurdatapan, 2014). 

Türk Gida Kodeksine göre ekmek: buğday unu, tuz, su, maya 
(Saccharomyces cerevisiae), gerektiğinde şeker, enzimler, enzim kaynaği 
olarak malt unu, vital gluten ve izin verilen katki maddeleri ilave 
edilmesi ile elde edilen karişimin tekniğine uygun bir şekilde yoğrulmasi, 
şekillendirilmesi, fermantasyona birakilmasi ve pişirilmesi ile elde edilen 
bir üründür. Ekmek çeşitlerinin elde edilmesi ise ekmek taniminda geçen 
bileşenlere ilave olarak  tahil ürünlerini ve istenildiğinde çeşni maddelerini 
de içeren ve tekniğine uygun olarak üretilen ekşi hamur, karişik tahilli, 
kepekli, misirli, tam buğday vb. ekmekleri ifade etmektedir (www.
mevzuat.gov.tr, 2019).

Ekmek; besleyiciliğinin ve doyuruculuğunun fazla olmasi, basit üretim 
teknolojileriyle üretilmesi, kolay ve ucuz temin edilmesinden dolayi diğer 
gida maddelerine göre daha fazla tüketilmektedir. Yeryüzünde kişi başi 
ekmek tüketimi olarak en fazla ekmek tüketen toplumlarin başinda Türkiye 
gelmektedir (Vergi, 2020). Türkiye’de Ekmek İsrafi Araştirmasi’na göre, 
kişi başi ekmek tüketimi 2012 yilinda 319 gr iken, 2013 yilinda ise 284 
gr olarak tespit edilmiştir (Toprak Mahsulleri Ofisi, 2013). Türkiye İsraf 
Raporu’na göre; 2018 yilinda bireysel günlük ekmek tüketim miktari ise 
195 gr olarak belirtilmiştir  (Türkiye İsraf Raporu, 2018). Yillara göre 
ekmek tüketim miktarinin azaldiği tespit edilmiştir. 

Yapilan araştirmalar sonucunda insan vücudunun günde en az 500 
kalorilik karbonhidrat kaynakli enerjiye ihtiyaci olduğu ve bu enerjinin 
depo glikojenden veya proteinlerden sağlanacaği ortaya konmaktadir. Bu 
düzeyin üzerinde alinan karbonhidrat miktari, vücudun enerji ihtiyacini 
karşilarken ayni zamanda yağlarin yakilmasini kolaylaştirir ve yapici-
onarici proteinlerin yakilmalarini önler. Karbonhidrat kaynakli 500 
kalorilik bu enerji, 250 gramlik ekmek ile karşilanabilmektedir (Şen, 
2013). Ülkemizde tahila dayali beslenme hâkim olduğundan kişi başina 
alinan enerjinin %66,0’si tahildan ve bunun da %56,0 gibi büyük bir kismi 
ekmekten karşilanmaktadir  (Türk, 2013). Ekmek tüketimi ülkemizde 
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günlük protein ihtiyacinin yaklaşik %50,0’sini karşilamaktadir (Tepecik 
ve Gümüş, 2017). 

Ekmek tarih boyunca insanoğlu en çok ekmeği ürettiği ve tükettiği 
gida ürünlerindendir. Toplumumuzun kutsal değerlerinden biri olan 
ekmek ayni zamanda alin terini, bereketi ve paylaşmayi ifade etmektedir. 
Kendisine atfedilen bu kutsal değerlere rağmen ülkemizde ve dünyada en 
fazla israf edilen gida ürünlerinden biridir(Toprak Mahsulleri Ofisi, 2013). 

Son yillarda dünyada ve Türkiye’ de gida israfi önemli bir sorun 
haline gelmiştir. Ekmeğin diğer işlenmiş gida maddelerine göre raf ömrü 
daha kisadir. Ekmeğin mikrobiyolojik olarak bozulmasi ya da tüketicilere 
göre kalitesindeki gerileme bayatlama şeklinde ifade edilmektedir. Ekmek 
bayatlama ile birlikte belirgin olan duyusal özelliklerini yitirir ve kişilerin 
sağliği açisindan herhangi bir zarara neden olmamasina rağmen kişiler 
tarafindan reddedilir. Bu nedenle yil içinde tonlarca ekmek israf edilmekte 
ve bu durum da önemli bir ekonomik kaybi ortaya çikarmaktadir (Vergi, 
2020). 

TMO’ya göre; 2012 yilinda kişi başina ekmek israfi günde 19,9 gr 
iken, 2013 yilinda 16,2 gr olarak tespit edilmiştir. 2017 yili Türkiye İsraf 
Raporu’na göre; Türkiye genelinde ise hanede kişi başina haftalik ekmek 
israfi 19,6 gr olarak tespit edilmiştir  (Türkiye İsraf Raporu, 2017). 2018 
yili Türkiye İsraf Raporu’na göre; günlük 71,4 gr ekmek israf edilmektedir.  
2017 yili israf araştirmasindaki sonuçlara göre ekmek israfinin arttiği tespit 
edilmiştir. (Türkiye İsraf Raporu, 2018). 

Ülkemizde günlük üretilen 90,9 milyon adet ekmeğin 4,9 milyonu 
hayvan yemi olarak kullanilarak ya da çöpe atilarak israf edilmektedir. 
Ekmek israfi sadece ekmeğin çöpe atilmasiyla gerçekleşmemektedir. 
Ekmeğin insan gidasi dişinda kullanilmasi da israf edilmesine sebep 
olmaktadir. Ekmeğin hayvan yemi olarak kullaniminin da bir israf olduğu 
konusunda toplum yeterli ölçüde bilinçli değildir. Bu nedenle toplum bu 
konuda bilinçlendirilmelidir. Ekmek israfini önlemek adina yapilacak diğer 
çalişmalar; ekmeğin ihtiyaç kadar alinmasi, dilimlenerek servis edilmesi, 
uygun bir şekilde muhafaza edilerek bayatlamasinin önüne geçilmesi, 
bayatlayan ekmeğin insan gidasi olarak çeşitli şekillerde değerlendirilmesi 
ile israf orani azaltilabilir (Toprak Mahsulleri Ofisi, 2013).

YÖNTEM

Araştırmanın Amacı

Bu çalişmanin temel amaci, Ankara Haci Bayram Veli Üniversitesi 
Turizm Fakültesi’nde okuyan öğrencilerin ekmek tüketim durumlari 
ve israflarinin belirlenmesi için planlanip yürütülmüştür. Bu amaç 
doğrultusunda aşağida belirlenen alt amaçlar aşağida verilmektedir;
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1. Öğrenciler ekmeği daha çok nereden satin almaktadir?

2. Öğrencilerin ekmek aldiklari yeri tercih etmede en önemli sebebi 
nedir?

3. Öğrenciler daha çok hangi tip/çeşit ekmeği ne siklikla 
tüketmektedir?

4. Öğrencilerin ekmek alim miktarlari nedir?

5. Öğrencilerin artan ekmek miktarlari nedir?

6. Öğrencilerin tükettiği ekmek çeşidini en önemli tercih nedeni 
nedir?

7. Öğrenciler ekmeği en çok günün hangi öğününde tüketmektedir?

8. Öğrenciler tükettikleri ekmeğin kalitesini yeterli buluyor mu?

9. Öğrencilerin ekmek üretilirken dikkat edilmesini istediği unsurlar 
nelerdir?

10. Öğrencilerin ekmek alim davranişi nedir?

11. Öğrenciler aldiklari ekmeği nasil muhafaza etmektedirler?

12. Öğrenciler aldiklari ekmeğin tamamini tüketir mi?

13. Öğrenciler aldiklari ekmeği en fazla ne kadar sürede tüketmektedir?

14. Öğrenciler hangi durumlarda ekmeğin tüketilemeyecek kadar 
bayatladiğini düşünmektedir?

15. Öğrenciler eğer ekmekleri küflenmiş ise küflenen kismi koparip 
attiktan sonra kalan kismini tüketmekte midir?

16. Öğrenciler tüketemedikleri ekmekleri nasil değerlendirmektedir?

Araştırmanın Hipotezleri 

Araştirmanin amacina yönelik oluşturulan hipotezler aşağida 
verilmektedir:

H1: Üniversite öğrencilerinin israf durumlari ile yaşlari arasinda 
anlamli bir farklilik vardir.

H2: Üniversite öğrencilerinin israf durumlari ile cinsiyetleri arasinda 
anlamli bir farklilik vardir.

H3: Üniversite öğrencilerinin israf durumlari ile medeni durumlari 
arasinda anlamli bir farklilik vardir.

H4: Üniversite öğrencilerinin israf durumlari ile anne mesleği arasinda 
anlamli bir farklilik vardir.
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H5: Üniversite öğrencilerinin israf durumlari ile baba mesleği arasinda 
anlamli bir farklilik vardir.

H6: Üniversite öğrencilerinin israf durumlari ile okuduklari bölüm 
arasinda anlamli bir farklilik vardir.

H7: Üniversite öğrencilerinin israf durumlari ile siniflari arasinda 
anlamli bir farklilik vardir.

H8: Üniversite öğrencilerinin israf durumlari ile aylik ortalama 
geçimleri için ellerine geçen para miktari arasinda anlamli bir farklilik 
vardir.

H9: Üniversite öğrencilerinin israf durumlari ile ikamet ettikleri yer 
arasinda anlamli bir farklilik vardir.

H10: Üniversite öğrencilerinin israf durumlari ile anne eğitim düzeyi 
arasinda anlamli bir farklilik vardir.

H11: Üniversite öğrencilerinin israf durumlari ile baba eğitim düzeyi 
arasinda anlamli bir farklilik vardir.

H12: Üniversite öğrencilerinin israf durumlari ile ekmek alim 
davranişlari arasinda anlamli bir farklilik vardir.

H13: Üniversite öğrencilerinin israf durumlari ile aldiklari ekmeği 
muhafaza etme yöntemleri arasinda anlamli bir farklilik vardir.

Evren ve Örneklem

Araştirmanin amacina bağli olarak üzerinde araştirma yapilabilecek 
tüm bireylerin oluşturduğu gruba evren denilmektedir (Büyüköztürk, 
Kiliç Çakmak, Akgün, Karadeniz, ve Demirel, 2017). Araştirmanin evreni, 
2020-2021 Eğitim-Öğretim yili güz döneminde Ankara Haci Bayram 
Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde öğrenim gören lisans düzeyindeki 
öğrenciler ile sinirlidir. Ankara Haci Bayram Veli Üniversitesi Turizm 
Fakültesi Dekanliği’ndan dilekçe yolu ile elde edilen verilere göre Turizm 
Fakültesi’nde kayitli öğrencilerin toplam sayisinin 1836 olduğu 
belirlenmiştir. Kayitli öğrencilerin sayilari şu şekildedir; Gastronomi ve 
Mutfak Sanatlari-398, Rekreasyon Yönetimi-494, Seyahat İşletmeciliği ve 
Turizm Rehberliği-446, Turizm İşletmeciliği-498 olarak tespit edilmiştir. 
Bu çalişmada anket araştirmalari için en uygun örnekleme yöntemi olarak 
bilinen olasilikli örnekleme yöntemi kullanilmiştir. %95,0 güven araliği ve 
0,05 hata payina sahip evren büyüklüğü 1836 olan araştirma için toplanmasi 
gereken veri sayisi 318’dir. Örneklem sayisinin hesaplanmasinda aşağidaki 
formül kullanilmiştir (Kaya ve Sarper, 2020):
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n=

Nt2 pq

d 2 (N-1)+t2 pq

 

Formülde kullanilmiş olan simgelerin anlami şöyledir: 

n: Örneklem büyüklüğü 

N: Evren büyüklüğü 

t: Belirli bir anlamlilik düzeyinde t tablosuna göre bulunan teorik 
değer 

p: İncelenen olayin gerçekleşme olasiliği

q: İncelenen olayin gerçekleşmeme olasiliği 

d: Hata payi 

İfade edilen değerler yerlerine yerleştirildiğinde örneklem sayisi;

    

n=

1836 x (1,96)2 x 0,5 x 0.5

(0,05)2 x (1836-1) + (1,96)2 x 0,5 x0,5

                               

Hesaplamalarla belirlendiği üzere araştirmada örneklemin evreni 
temsil edebilmesi için, örneklemin en az 318 kişi olmasi gerekmektedir. 
Anket formlarinin uygulanmasinin ardindan toplam 400 anket formu elde 
edilmiştir. Anket formu 2020-2021 Eğitim-Öğretim yili güz döneminde 
Ankara Haci Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde öğrenim 
gören lisans düzeyindeki öğrencilere uygulanmiştir. Covid-19 salgini 
nedeniyle veriler online olarak toplanmiştir.

Kapsam ve Sınırlılıklar

Araştirmanin kapsam ve sinirliliklari aşağida belirtilmiştir;

Araştirma kapsaminda; ekmeğin tanimi, tarihçesi, tahillar, buğday, 
ekmeğin bileşimi ve besin değerleri, ekmek çeşitleri, dünyada ve 
Türkiye’de ekmek tüketimi ve dünyada ve Türkiye’de ekmek israfi gibi 
konular incelenmiştir
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Araştirmanin Sinirliliklari;

1. Araştirma, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yili Güz Döneminde 
Ankara Haci Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde öğrenim 
gören lisans düzeyindeki öğrenciler ile sinirlidir. 

2. Araştirma seçilen gönüllü katilimcilar ile sinirlidir.

3. Araştirma anket formunda yer alan sorular ile sinirlidir. 

Verilerin Toplanması

Araştirmada veri toplama tekniklerinden anket yöntemi kullanilmiştir. 
Araştirmada kullanilan anket Toprak Mahsulleri Ofisi (2013); Ertürk, 
Arslantaş, Sarica, ve Demircan, (2015); Taşci ve diğerleri, (2017) 
ve Cengiz, (2019) çalişmalarindan alinmiştir. Anket üç bölümden 
oluşmaktadir. Anketin birinci bölümünde katilimcilarin demografik 
özelliklerini belirlemeye yönelik 9 soru mevcuttur. Anketin ikinci bölümü 
ise tez çalişmasi kapsaminda incelenen literatüre göre hazirlanan 19 
maddelik ekmek tüketim sikliklari, ekmek alinan yer, alim miktari, israf 
miktari ve israfin nedenleri ile ilgili bilgileri kapsamaktadir. Anketin 
üçüncü bölümünde ise katilimcilarin ekmek ile ilgili algilarini ölçmek 
adina 3’lü ve 5’li likert ölçeklerinden oluşan sorular yer almaktadir. Bu 
formda ilgili sorular seçenekleriyle birlikte yer almaktadir ve bu sayede 
öğrencilerin ekmek tüketim durumlari ve israflari belirlenmiştir.

Verilerin Analizi

Statistical Package for Social Sciences (Sosyal Bilimler için 
İstatistik Paketi) kelimelerinin ilk harfleri ile ifade edilen SPSS programi, 
araştirmacilarin istatistiksel veri analizinde tercih ettikleri programlarin 
en başinda gelmektedir (Ural ve Kiliç, 2013). Bireylerin ekmek tüketim 
durumlari ve israf düzeylerinin tespiti için kaynak taramasi yöntemi 
ve anket formu kullanilmiştir. Bu doğrultuda literatürde konu ile ilgili 
kaynaklar incelenmiş ve bu inceleme sonucunda oluşturulan anket formu 
ile veri toplanmiştir. Verilerin analizinde bir istatistikçi ile çalişilmiş 
ve toplanan veriler bir istatistik programi ile analiz edilmiştir. Verilerin 
analizinde yüzde, frekans testleri ve bağimsiz gruplar arasindaki ilişkiyi 
belirlemek için Ki-Kare (Chi-Square) testi uygulanmiştir. Öğrencilerin 
cinsiyetlerinin ekmek ile ilgili yargilara göre puanlarinin normal dağilim 
göstermediği tespit edilmiş ve parametrik olmayan iki grup için Mann-
Whitney U testi uygulanmiştir. Tablolaştirilmiş sorular ilgili çalişmalarla 
tartişilarak gerekli öneriler getirilmiştir. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA

Tablo 1.Öğrencilerin Demografik Dağılımı (n=400)

CİNSİYET n % ORTALAMA 
GELİR

n %

Kadin 239 59,8 0-500 TL 152 38,0
Erkek 161 40,2 501-1000 TL 118 29,5
YAŞ n % 1001-2000 TL 50 12,5
18-21 242 60,5 2001-3000 TL 36 9,0
22-25 119 29,8 3001-4000 TL 17 4,2
26-29 23 5,8 4001 ve üzeri TL 27 6,8
30-33 9 2,2
34-37 5 1,2
38 ve üzeri 2 0,5
MEDENİ DURUM n % EĞİTİM DURUMUAnne Baba
Evli 16 4,0 n % n %
Bekar 382 95,5 Yalnizca okur-yazar 2 0,5 1 0,2
Boşanmiş 2 0,5 İlkokul 199 49,8 82 20,5
BÖLÜM n % Ortaokul 99 24,8 149 37,2
Gastronomi ve Mutfak Sanatlari 109 27,2 Lise 65 16,2 120 30,0
Rekreasyon Yönetimi 94 23,5 Önlisans 9 2,2 16 4,0
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm 
Rehberliği

96 24,0 Lisans 7 1,8 24 6,0

Turizm İşletmeciliği 101 25,2 Yüksek lisans/
Doktora

4 1,0 3 0,8

SINIF n % MESLEK Anne Baba
1.Sinif 98 24,5 n % n %
2.Sinif 85 21,2 Ev Hanimi 299 74,8 1 0,2
3.Sinif 88 22,0 Memur 23 5,8 60 15,0
4. Sinif 91 22,8 Esnaf 13 3,2 74 18,5
5.Sinif ve Üzeri 38 9,5 İşçi 26 6,5 84 21,0
İKAMET n % Serbest Meslek 8 2,0 44 11,0
Evde ailemle 247 61,8 Çiftçi 6 1,5 31 7,8
Evde akraba ile 9 2,2 Emekli 22 5,5 90 22,5
Evde arkadaşlarimla 54 13,5 İşsiz 1 0,2 6 1,5
Evde yalniz 22 5,5
Devlet yurdu 47 11,8
Özel yurtta 21 5,2

Araştirmaya katilan öğrencilerin cinsiyetleri incelendiğinde 
%59,8’inin kadin, %40,2’sinin erkek olduğu belirlenmiştir. Yaş dağilimlari 
incelendiğinde %60,5’inin 18-21 yaş, %29,8’inin 22-25 yaş, %5,8’inin 26-
29 yaş, %2,2’sinin 30-33 yaş, %1,2’sinin 34-37 yaş ve %0,5’inin 38 yaş ve 
üzeri olduğu saptanmiştir. Öğrencilerin %4,0’ünün evli, %95,5’inin bekâr 
ve %0,5’inin boşanmiş olduğu belirlenmiştir. 
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Öğrencilerin okuduklari bölüm incelendiğinde %27,2’sinin 
Gastronomi ve Mutfak Sanatlari, %23,5’inin Rekreasyon Yönetimi, 
%24,0’ünün Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği ve %25,2’sinin 
Turizm İşletmeciliği olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin siniflari 
incelendiğinde %24,5’inin 1.sinif, %21,2’sinin 2.sinif, %22,0’sinin 3.sinif, 
%22,8’inin 4.sinif ve %9,5’inin okulunu uzatan ve üzeri olduğu tespit 
edilmiştir.

Araştirmaya katilan öğrencilerin ikamet ettikleri yer incelendiğinde 
%61,8’inin evde ailesi ile, %2,2’sinin evde akrabasi ile, %13,5’inin evde 
arkadaşlari ile, %5,5’inin evde yalniz, %11,8’inin devlet yurdunda ve 
%5,2’sinin özel yurtta ikamet ettiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin aylik 
ortalama gelir düzeyleri incelendiğinde %38,0’inin 0-500 TL arasinda, 
%29,5’inin 501-1000 TL arasinda, %12,5’inin 1001-2000 TL arasinda, 
%9,0’unun 2001-3000 TL arasinda, %4,2’sinin 3001-4000 TL arasinda ve 
%6,8’inin 4001 TL ve üzeri olduğu tespit edilmiştir.

Öğrencilerin annelerinin eğitim seviyesine bakildiğinda %0,5’inin 
yalnizca okur-yazar, %49,8’inin ilkokul, %24,8’inin ortaokul, %16,2’sinin 
lise, %2,2’sinin önlisans, %1,8’inin lisans ve %1,0’inin yüksek lisans/
doktora olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin babalarinin eğitim seviyesine 
bakildiğinda ise %0,2’sinin yalnizca okur-yazar, %20,5’inin ilkokul, 
%37,2’sinin ortaokul, %30,0’unun lise, %4,0’ünün önlisans, %6,0’sinin 
lisans ve %0,8’inin yüksek lisans/doktora olarak belirlenmiştir.   

Öğrencilerin annelerinin meslek gruplarina bakildiğinda %74,8’inin 
ev hanimi, %5,8’inin memur, %3,2’sinin esnaf, %6,5’inin işçi, %2,0’sinin 
serbest meslek, %1,5’inin çiftçi, %5,5’inin emekli, %0,2’sinin işsiz olarak 
belirlenmiştir. Öğrencilerin babalarinin meslek gruplarina bakildiğinda ise 
%0,2’sinin ev hanimi, %15,0’inin memur, %18,5’inin esnaf, %21,0’inin 
işçi, %11,0’inin serbest meslek, %7,8’inin çiftçi, %22,5’inin emekli, 
%1,5’inin işsiz olarak saptanmiştir.
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Tablo 2. Öğrencilerin Cinsiyetlerinin Ekmek Satın Aldıkları Yerlere Göre 
Dağılımı (n=400)

Ekmek Satin Alinan
Yer

Cinsiyet Ki-Kare Testi

Kadın Erkek
n % n % X2 sd P

Bakkal 84 35,1 53 32,9 10,365 12 *0,169

Firin 101 42,3 79 49,1
Yöresel Ekmek Satan 
Yerler

11 4,6 2 1,2

Market 62 25,9 50 31,1
Büfe/Bayi 16 6,7 13 8,1
Evde Yapiliyor 20 8,4 7 4,3
***Diğer 1 0,4 - -

*p>0,05

** Birden fazla seçeneğe cevap verildiği için toplamlari alinmamiştir.

***Diğer seçeneğini işaretleyen öğrenci “Babamin dükkâni” ifadesini 
kullanmiştir.

Çalişmaya katilan öğrencilere ekmek aldiklari yer sorulduğunda, 
öğrencilerin %36,1’inin firindan, %27,5’inin bakkaldan satin aldiğini 
belirtirken; %5,8’i evde yaptiğini belirtmiştir. Çalişmaya katilan 
öğrencilerin ekmek satin aldiği yer ile cinsiyet ve gelir düzeyi arasindaki 
ilişkiye bakildiğinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmamiştir 
(p>0,05). Gastronomi ve Mutfak Sanatlari öğrencilerinin %11,9’unun, 
Rekreasyon Yönetimi öğrencilerinin %9,6’sinin, Seyahat İşletmeciliği 
ve Turizm Rehberliği öğrencilerinin %4,2’sinin, Turizm İşletmeciliği 
öğrencilerinin %1,0’nin ekmeği evde yaptiği tespit edilmiştir. Gastronomi 
ve Mutfak Sanatlari öğrencilerinin ekmeği evde yapma oraninin daha fazla 
olduğu söylenebilir. Çalişmaya katilan öğrencilerin ekmek satin aldiği yer 
ile bölümleri arasindaki ilişkiye bakildiğinda aralarinda istatistiksel olarak 
anlamli bir farklilik bulunmamiştir (p>0,05).

Vergi (2020) tarafindan Bingöl ili merkez ilçesinde bulunan tüketiciler 
ile yapilan çalişmada tüketicilerin büyük bir çoğunluğu ekmeklerini 
firinlardan satin aldiği tespit edilmiştir. Tüketicilerin sosyo-ekonomik 
statü düzeyleri arttikça ekmeğin imal edildiği yerden satin alinmasi oranin 
da arttiği tespit edilmiştir. Ayrica düşük sosyo-ekonomik statü düzeyinde 
bulunan tüketicilerin ekmeği satin almada bakkali tercih etme durumu diğer 
sosyo-ekonomik statü düzeylerine göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. 
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Çalişmamizda gelir düzeyi düşük olan öğrenciler ekmek alim yeri 
olarak bakkali tercih ederken, gelir düzeyi arttikça ekmek alim yeri olarak 
firinlari tercih ettiği tespit edilmiştir. Açiklanan çalişmada tüketicilerin 
sosyo-ekonomik statü düzeyleri arttikça ekmeğin imal edildiği yerden 
satin alinmasi oranin da artmasi ve düşük sosyo-ekonomik statü 
düzeyindeki tüketicilerin ekmek alim yeri olarak bakkali tercih etmesi 
yönüyle çalişmamizda saptanan bulgular ile açiklanan çalişmalar paralellik 
göstermektedir. 

Tablo 3. Öğrencilerin Bölümlerinin Ekmek Alınan Yeri Tercih Sebebine Göre 
Dağılımı (n=400)

Ekmek Alinan Yeri 
Tercih Sebebi

Bölüm Ki-Kare Testi

Gastronomi 
ve Mutfak 
Sanatlari

Rekreasyon 
Yönetimi

Seyahat 
İşletmeciliği 
ve Turizm 
Rehberliği

Turizm 
İşletmeciliği

n % n % n % n % X2 sd p

Yakin olduğu için 61 56,6 49 52,0 44 45,8 62 61,4 93,453 36 *0,000

Hijyenik olduğu 
için

19 17,6 32 34,0 43 44,8 17 16,8

Çok çeşitli 
ekmekleri bir arada 
bulabildiğim için

14 13,0 13 13,8 18 18,8 14 13,9

Satişlarda eldiven 
kullanildiği için 
tercih ediyorum

13 12,0 6 6,4 15 15,6 5 5,0

Standarda uygun 
üretim yapildiği için

10 9,3 11 11,7 4 4,2 1 1,0

Taze ve sicak 
olduğu için

34 31,5 26 27,7 18 18,8 17 16,8

Ucuz olduğu için 8 7,4 4 4,3 4 4,2 5 5,0

Kaliteli ekmek 
ürettiği için

27 25,0 16 17,0 7 7,3 6 5,9

Saklama koşullarina 
dikkat ederek satiş 
yapildiği için

7 6,5 6 6,4 5 5,2 5 5,0

Ambalajli üretim 
yapildiği için tercih 
ediyorum

3 2,8 4 4,3 7 7,3 3 3,0

Özellikle dikkat 
ettiğim bir şey yok

7 6,5 5 5,3 3 3,1 2 2,0

***Diğer 1 0,9 - - - - - -
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*p<0,05

**Birden fazla seçeneğe cevap verildiği için toplamlari alinmamiştir.

***Diğer seçeneğini işaretleyen öğrenci “Evde yapılıyor” ifadesini 
kullanmıştır.

Öğrencilerin ekmek satin aldiklari yeri tercih sebepleri sorulduğunda, 
öğrencilerin %31,7’sinin yakin olduğu için, %16,3’ünün hijyenik olduğu 
için, %14,0’ünün taze ve sicak olduğu için, %8,7’sinin çok çeşitli ekmekleri 
bir arada bulabildiği için, %8,2’sinin kaliteli ekmek ürettiği için, %5,7’sinin 
satişlarda eldiven kullanildiği için, %3,8’inin standarda uygun üretim 
yapildiği için, %3,4’ünün saklama koşullarina dikkat ederek satiş yapildiği 
için, %3,1’inin ucuz olduğu için, %2,5’inin ambalajli üretim yapildiği için 
tercih ederken; %2,5’inin özellikle dikkat ettiği bir şey olmadiğini belirttiği 
tespit edilirken; %0,1’inin ekmeği evde yaptiği için ekmek alinan yeri tercih 
sebebi olmadiğini belirttiği tespit edilmiştir. Çalişmaya katilan öğrencilerin 
ekmek aldiklari yeri tercih sebebi ile cinsiyetleri arasinda istatistiksel 
olarak anlamli bir farklilik bulunurken (p<0,05), öğrencilerin ekmek yeri 
tercih sebebi ile gelir durumu arasinda istatistiksel olarak anlamli bir 
farklilik bulunmamiştir (p>0,05). Turizm İşletmeciliği bölümünde okuyan 
öğrencilerin %61,4’ünün, Gastronomi ve Mutfak Sanatlari bölümünde 
okuyan öğrencilerin %56,6’sinin, Rekreasyon Yönetimi bölümünde okuyan 
öğrencilerin %52,0’sinin, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 
bölümünde okuyan öğrencilerin %45,8’inin ekmek satin aldiği yeri yakin 
olduğu için tercih ettiği tespit edilmiştir. Çalişmaya katilan öğrencilerin 
ekmek aldiklari yeri tercih sebebi ile bölümleri arasinda istatistiksel olarak 
anlamli bir farklilik bulunmuştur (p<0,05).

Tablo 4.Öğrencilerin Ekmek Çeşitlerine Göre Tüketim Sıklığının Dağılımı 
(n=400)

Ekmek Çeşitleri Her Gün Gün Aşiri Haftada Bir 15 Günde 
Bir

Ayda Bir Hiç 
Tüketmem

n % n % n % n % n % n %
Normal/Beyaz 
Ekmek

291 72,8 46 11,5 27 6,8 9 2,2 10 2,5 17 4,2

Tam Buğday 
Ekmeği

39 9,8 50 12,5 101 25,2 50 12,5 66 16,5 94 23,5

Karişik(Çok) 
Tahilli Ekmek

18 4,5 14 3,5 27 6,8 19 4,8 38 9,5 284 71,0

Çavdarli Ekmek 13 3,2 14 3,5 22 5,5 17 4,2 33 8,2 301 75,2
Kepekli Ekmek 20 5,0 11 2,8 46 11,5 48 12,0 58 14,5 217 54,2
Misir Unlu Ekmek 12 3,0 12 3,0 19 4,8 9 2,2 49 12,2 299 74,8
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Yulafli Ekmek 7 1,8 8 2,0 15 3,8 6 1,5 17 4,2 347 86,8
Ekşi Hamur 
Ekmeği

18 4,5 10 2,5 28 7,0 23 5,8 37 9,2 284 71,0

Karabuğday 
(Greçka) Ekmeği

7 1,8 5 1,2 14 3,5 5 1,2 9 2,2 360 90,0

Siyez Ekmeği 10 2,5 6 1,5 8 2,0 4 1,0 12 3,0 360 90,0
Findikli Ekmek 6 1,5 4 1,0 14 3,5 4 1,0 13 3,2 359 89,9
Tuzsuz Ekmek 11 2,8 5 1,2 7 1,8 3 0,8 18 4,5 356 89,0
Glutensiz Ekmek 7 1,8 5 1,2 14 3,5 5 1,2 11 2,8 358 89,5
Bazlama 25 6,2 33 8,2 82 20,5 53 13,2 58 14,5 149 37,2
Yufka Ekmek-
Lavaş

17 4,2 36 9,0 69 17,2 55 13,8 56 14,0 167 41,8

Tandir Ekmeği 11 2,8 12 3,0 29 7,2 26 6,5 41 10,2 281 70,2
Antioksidanli Mor 
Ekmek(Renkli 
Ekmek)

6 1,5 9 2,2 7 1,8 1 0,2 16 4,0 361 90,2

**Diğer 15 3,8 4 1,0 10 2,5 7 1,8 8 2,0 356 89,0

*Birden fazla seçeneğe cevap verildiği için toplamlari alinmamiştir.

**Diğer seçeneğini işaretleyen öğrenciler “Ev ekmeği, Ev yapimi, 
Köy ekmeği, Kömeç, Pide, Pide susamli çörekotlu ekmek, Tandir, Yöresel 
ekmek, Gözleme, Haşhaşli ekmek, Pitil, Farkli un bulduğum zamanlarda 
veya farkli bir tarif gördüğümde yaptiğim ekmekler” ifadelerini 
kullanmişlardir.

Öğrencilere ekmek tercihleri ve tüketim sikliği sorulduğunda, her ne 
kadar ekmek çeşidi yüksek olsa da öğrencilerin %72,8’inin her gün beyaz 
ekmek tükettiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin %25,2’sinin tam buğday 
ekmeğini, %20,5’inin bazlama ekmeğini, %17,2’sinin yufka ekmek-
lavaşi haftada bir tükettiği; %14,5’inin kepekli ekmeği, %12,2’sinin misir 
unlu ekmeği, %10,2’sinin tandir ekmeğini, %9,5’inin karişik(çok) tahilli 
ekmeği, %9,2’sinin ekşi hamur ekmeğini, %8,2’sinin çavdarli ekmeği ayda 
bir tükettiği tespit edilmiştir.

Uzundumlu ve arkadaşlari (2018) tarafindan Erzurum ilinde yapilan 
çalişmada hanelerde sirasiyla %76,8 somun, %8,26 pide, %5,41 lavaş, 
%5,22 kepek, 3,06 çavdar ve %1,77 diğer ekmek çeşitlerinin tüketildiği 
tespit edilmiştir. (Uzundumlu, Yildirim, ve Kurtoğlu, 2018). Onurlubaş ve 
Altunişik (2019) tarafindan Bursa ilinde yaşayan hane halki ile yapilan 
çalişmada hane halkinin %91,3’ünün beyaz ekmek, %65,9’unun tam 
tahilli ekmek, %55,3’ünün kepekli ekmek, %38,3’ünün çavdar ekmeği, 
%30,1’inin köy ekmeği, %6,1’inin pide, %1,1’inin çiya tohumlu ekmeği 
tükettiği tespit edilmiştir (Onurlubaş ve Altunişik, 2019). Öğrenciler ile 
yapilan bir çalişmada öğrencilerin %38,0’inin her gün ekmek tükettikleri 
tespit edilmiştir (Kartal, 2019). 
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Yapmiş olduğumuz çalişma ve diğer çalişmalarin sonuçlarina 
bakildiğinda bireylerin en çok beyaz ekmeği tükettiği tespit edilmiştir.

Tablo 5. Öğrencilerin Ekmek Çeşitlerine Göre Alım Miktarlarının Dağılımı 
(n=400)

Ekmek Çeşitleri Her Gün 1 
adet

Her Gün 2 
adet

Her Gün 3 
adet

Her Gün 
4 adet ve 
üzeri

Gün Aşiri 
1 adet

Gün Aşiri 
2 adet ve 
üzeri

n % n % n % n % n % n %
Normal/Beyaz 
Ekmek

82 20,5 96 24,0 57 14,2 34 8,5 38 9,5 48 12,0

Tam Buğday Ekmeği 26 6,5 14 3,5 9 2,2 2 0,5 48 12,0 6 1,5
Karişik(Çok) Tahilli 
Ekmek

8 2,0 4 1,0 4 1,0 2 0,5 17 4,2 6 1,5

Çavdarli Ekmek 7 1,8 5 1,2 4 1,0 1 0,2 8 2,0 8 2,0
Kepekli Ekmek 12 3,0 6 1,5 6 1,5 1 0,2 16 4,0 4 1,0
Misir Unlu Ekmek 9 2,2 7 1,8 - - - - 12 3,0 6 1,5
Yulafli Ekmek 8 2,0 5 1,2 1 0,2 - - 9 2,2 6 1,5
Ekşi Hamur Ekmeği 12 3,0 5 1,2 5 1,2 1 0,2 13 3,2 7 1,8
Karabuğday 
(Greçka) Ekmeği

6 1,5 5 1,2 - - 1 0,2 7 1,8 6 1,5

Siyez Ekmeği 5 1,2 5 1,2 - - 1 0,2 11 2,8 6 1,5
Findikli Ekmek 7 1,8 3 0,8 1 0,2 - - 8 2,0 8 2,0
Tuzsuz Ekmek 5 1,2 6 1,5 2 0,5 - - 10 2,5 6 1,5
Glutensiz Ekmek 6 1,5 3 0,8 2 0,5 1 0,2 10 2,5 8 2,2
Bazlama 11 2,8 14 3,5 7 1,8 2 0,5 23 5,8 9 2,2
Yufka Ekmek-Lavaş 15 3,8 8 2,0 4 1,0 3 0,8 17 4,2 7 1,8
Tandir Ekmeği 7 1,8 5 1,2 - - 3 0,8 11 2,8 8 2,0
Antioksidanli Mor 
Ekmek(Renkli 
Ekmek)

6 1,5 5 1,2 1 0,2 - - 6 1,5 7 1,8

**Diğer 4 1,0 4 1,0 2 0,5 - - 7 1,8 5 1,2

*Birden fazla seçeneğe cevap verildiği için toplamlari alinmamiştir.

**Diğer seçeneğini işaretleyen öğrenciler “Köy ekmeği” ifadelerini 
kullanmişlardir.

Öğrencilere ekmek alim miktarlari sorulduğunda,  %24,0’ünün her 
gün iki adet, %20,5’inin her gün bir adet, %14,2’sinin her gün üç adet, 
%12,0’sinin gün aşiri iki adet ve üzeri, %9,5’inin gün aşiri bir adet ve 
%8,5’inin her gün dört adet ve üzeri beyaz ekmek aldiği belirlenmiştir.

Türkiye İsraf Raporu (2018) verilerine göre bireylerin %33,5’inin iki 
adet, %25,4’ünün üç adet, %15,1’inin ise dört adet ekmek aldiği tespit 
edilmiştir. Cengiz (2019)’in Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde sosyo-
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ekonomik ve kültürel düzeyleri farkli olan ailelerle yaptiği çalişmada 
tüketicilerin %57,0’sinin 0-2 ekmek, %36’sinin 3-4 ekmek, %7,0’sinin 5 
ve üzeri ekmek satin aldiği belirlenmiştir. 

Çalişmamizda öğrencilerin günlük ekmek tüketim miktari iki adet 
olmasi ve açiklanan çalişmalarda günlük ekmek tüketim miktarinin iki 
adet olmasi yönüyle saptanan bulgular ile açiklanan çalişmalar paralellik 
göstermektedir. 

Tablo 6. Öğrencilerin Ekmek Alım Davranışının Ekmek Alım Miktarına Göre 
Dağılımı (n=400)

Ekmek Alim 
Davranişi

Ekmek Alim Miktari Ki-Kare Testi
Her Gün 
1 adet

Her Gün 
2 adet

Her Gün 
3 adet

HerGün 
4 adet ve 
üzeri

Gün 
Aşiri 1 
adet

Gün 
Aşiri 2 
adet ve

n % n % n % n % n % n % X2 sd p

Tam günlük       
ihtiyacim 
kadar

83 48,8 51 30,0 41 24,1 21 12,3 30 17,6 24 14,1 82,37618 *0,000

Günlük 
ihtiyacimdan 
biraz fazlasi

35 19,4 59 32,8 36 20,0 20 11,1 55 30,6 32 17,8

Günlük 
ihtiyacimdan 
daha az

3 25,0 1 8,3 - - - - 9 75,0 - -

Tedbir olsun 
diye günlük 
ihtiyacimdan 
çok fazlasi

6 17,6 13 38,2 3 8,8 4 11,8 8 23,5 10 29,4

*p<0,05

Tablo 6’da yer alan verilere göre tam günlük ihtiyaci kadar ekmek 
alimi yapan öğrencilerin %48,8’inin her gün bir adet, günlük ihtiyacindan 
biraz fazlasi ekmek alimi yapan öğrencilerin %32,8’inin her gün iki adet, 
tedbir olsun diye günlük ihtiyacindan çok daha fazla ekmek alimi yapan 
öğrencilerin %38,2’sinin her gün iki adet, günlük ihtiyacindan daha az 
ekmek alimi yapan öğrencilerin %75,0’inin gün aşiri bir adet ekmek alimi 
yaptiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin ekmek alim miktari ile ekmek alim 
davranişi arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmuştur 
(p<0,05).



331Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler .

Tablo 7. Öğrencilerin Ekmek İsraf Miktarlarının Dağılımı

Artan Ekmek Miktari n %
Bir dilim 56 14,0
İki Dilim 80 20,0
Üç dilim 75 18,8
Yarim somun 119 29,8
Bir adet 34 8,5
İki adet ve üzeri 6 1,5
Artan Ekmek Olmaz 30 7,5
Toplam 400 100,0

Öğrencilerin ekmek israf miktarlarina baktiğimizda; öğrencilerin 
%29,8’inin yarim somun, %20,0’sinin iki dilim, %18,8’inin üç dilim,  
%14,0’ünün bir dilim, %8,5’inin bir adet, %1,5’inin iki adet ve üzeri 
ekmek israfi yaptiği belirlenirken; öğrencilerin %7,5’inin ekmek israfi 
yapmadiği saptanmiştir. 

Yapilan bir çalişmada; hanelerde görüşülen kişilerin %84,3’ünün 
ekmek israfi yapmadiği, %15,5’inin ekmek israfi yaptiği tespit edilmiştir 
(Toprak Mahsulleri Ofisi, 2013). Göksu (2019) tarafindan Van İli 
İpekyolu İlçesinde ikamet eden hane halklarinin %47,58’inin hiç ekmek 
israfi yapmadiği, %42,01’inin bazen ekmek israfi yaptiği belirlenirken; 
%10.41’inin ekmek israfi yaptiği tespit edilmiştir.

Çalişmamizda öğrencilerin ekmek israfi yaptiği saptanirken açiklanan 
çalişmalarda tüketicilerin ekmek israf etmemesi yönüyle farklilik 
göstermektedir. 

Türkiye İsraf Raporu (2018) verilerine göre bireylerin %31,0’inin 
haftada yarim ekmek, %19,0’unun yarim ekmekten az, %17,8’inin bir 
ekmek, %16,3’ünün bir buçuk ekmek, %8,9’unun iki ekmek, %3,9’unun 
iki buçuk ekmek ve %3,1’inin üç ekmek ve üzeri ekmeği israf ettiği tespit 
edilmiştir. İkikat Tümer, Aytop, ve Yavuz (2019) tarafindan Kahramanmaraş 
ili kent merkezinde yapilan araştirmada tüketicilerin %55,99’unun ekmek 
israfi yaptiği, %44,01’inin ise ekmek israfi yapmadiği tespit edilmiştir. 

Çalişmamizda saptanan bulgular ile açiklanan çalişmalarda 
tüketicilerin ekmek israfi yapmasi yönüyle paralellik göstermektedir.
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Tablo 8. Öğrencilerin Ekmek İsraf Miktarının Seçilmiş Bazı Değişkenlere Göre 
Dağılımı

*p<0,05
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Öğrencilere tüketemedikleri ekmeği ne şekilde değerlendirdikleri 
sorulduğunda; öğrencilerin %29,8’inin tüketilmeyen ekmeği hayvanlara 
vererek, %4,8’inin ise çöpe atarak israf ettiği belirlenmiştir. Öğrencilere 
ekmek israfi ile ilgili kanaatleri sorulduğunda; öğrencilerin  %95,2’sinin 
bayat ekmekleri hayvanlara vermenin israf olmadiğini düşündüğü tespit 
edilmiştir. Yapilan çalişmalarda ise artan ekmeklerin hayvanlara verilmesi 
ekmek israfi olarak değerlendirilmektedir (Türkiye İsraf Raporu, 2018; 
Türkiye İsrafi Önleme Vakfi, 2020). Buna göre öğrencilerin artan 
ekmeklerini israf ettikleri saptanmiş ve demografik değişkenlerin yani sira 
ekmek alim davranişi ve ekmek muhafaza yöntemleri ile arasinda ilişki 
olup olmadiğini test etmek adina ki-kare testi yapilmiştir. Buna göre:

• Üniversite öğrencilerinin israf durumlari ile yaşlari arasinda 
anlamli bir farklilik bulunmuştur (p<0,05). H1 hipotezi kabul edilmiştir.

• Üniversite öğrencilerinin israf durumlari ile cinsiyetleri arasinda 
anlamli bir farklilik bulunmamiştir (p>0,05). H2 hipotezi reddedilmiştir.

• Üniversite öğrencilerinin israf durumlari ile medeni durumlari 
arasinda anlamli bir farklilik bulunmamiştir (p>0,05). H3 hipotezi 
reddedilmiştir.

• Üniversite öğrencilerinin israf durumlari ile anne mesleği arasinda 
anlamli bir farklilik bulunmamiştir (p>0,05). H4 hipotezi reddedilmiştir.

• Üniversite öğrencilerinin israf durumlari ile baba mesleği arasinda 
anlamli bir farklilik bulunmamiştir (p>0,05). H5 hipotezi reddedilmiştir.

• Üniversite öğrencilerinin israf durumlari ile okuduklari bölüm 
arasinda anlamli bir farklilik bulunmamiştir (p>0,05). H6 hipotezi 
reddedilmiştir.

• Üniversite öğrencilerinin israf durumlari ile siniflari arasinda 
anlamli bir farklilik bulunmuştur (p<0,05). H7 hipotezi kabul edilmiştir.

• Üniversite öğrencilerinin israf durumlari ile aylik ortalama 
geçimleri için ellerine geçen para miktari arasinda anlamli bir farklilik 
bulunmuştur (p<0,05). H8 hipotezi kabul edilmiştir.

• Üniversite öğrencilerinin israf durumlari ile ikamet ettikleri 
yer arasinda anlamli bir farklilik bulunmamiştir (p>0,05). H9 hipotezi 
reddedilmiştir.

• Üniversite öğrencilerinin israf durumlari ile anne eğitim düzeyi 
arasinda anlamli bir farklilik bulunmamiştir (p>0,05). H10 hipotezi 
reddedilmiştir.
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• Üniversite öğrencilerinin israf durumlari ile baba eğitim düzeyi 
arasinda anlamli bir farklilik bulunmamiştir (p>0,05). H11 hipotezi 
reddedilmiştir.

• Üniversite öğrencilerinin israf durumlari ile ekmek alim 
davranişlari arasinda anlamli bir farklilik bulunmuştur (p<0,05). H12 
hipotezi kabul edilmiştir.

• Üniversite öğrencilerinin israf durumlari ile aldiklari ekmeği 
muhafaza etme yöntemleri arasinda anlamli bir farklilik bulunmamiştir 
(p>0,05). H13 hipotezi reddedilmiştir.

Tablo 9.Öğrencilerin Cinsiyetlerinin Ekmeği Tükettiği Öğünlere Göre Dağılımı 
(n=400)

*p<0,05

**Birden fazla seçeneğe cevap verildiği için toplamlari alinmamiştir.

Çalişmaya katilan öğrencilerin öğünlere göre ekmek tüketimi ile 
cinsiyetleri arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmuştur 
(p<0,05).

Aksoylu ve arkadaşlarinin Manisa il merkezinde ikamet eden bireyler 
ile yaptiği çalişmada araştirmaya katilan bireylerin öğünlere göre ekmek 
tüketimi ile cinsiyetleri arasinda anlamli bir farklilik bulunmuştur (p<0,05) 
(Aksoylu, Savlak, Yanğiç, Çağindi, ve Köse, 2014). 

Çalişmamizda saptanan bulgular ile açiklanan çalişma paralellik 
göstermektedir.
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Tablo 10. Öğrencilerin Ekmek Alım Davranışlarına Göre Dağılımı

Alim Davranişi n %
Tam günlük ihtiyacim kadar 172 43,0
Günlük ihtiyacimdan biraz fazlasi 180 45,0
Günlük ihtiyacimdan daha az 12 3,0
Tedbir olsun diye günlük ihtiyacimdan çok fazlasi 36 9,0
Toplam 400 100,0

Öğrencilere ekmek alim davranişlari sorulduğunda; öğrencilerin  
%45,0’inin günlük ihtiyacindan biraz fazlasi kadar, %43,0’ünün tam 
günlük ihtiyaci kadar, %9,0’unun tedbir olsun diye günlük ihtiyacinin 
çok fazlasi kadar ve %3,0’ünün günlük ihtiyacindan daha azi kadar 
ekmek aldiği belirlenmiştir. Araştirmaya katilan öğrencilerin ekmek alim 
davranişlari ile cinsiyet ve bölüm değişkeni arasinda istatistiksel olarak 
anlamli bir farklilik bulunmuştur (p<0,05). 

Taşçi ve arkadaşlari (2017) tarafindan Ankara ilinde yaşayan tüketiciler 
ile yapilan çalişmada tüketicilerin %37,2’sinin evlerine tüketecek miktardan 
daha fazla ekmek aldiklari belirlenmiştir (Taşci ve arkadaşlari, 2017). 

Çalişmamizda saptanan bulgular ile açiklanan çalişma paralellik 
göstermektedir.

Tablo 11. Öğrencilerin Ekmeğin Tamamını Tüketme Durumlarına Göre Dağılımı

Ekmeğin Tamamini Tüketme Durumu n %
Ekmeğin tümünü tüketiyorum, kalan ekmek ya da ekmek dilimi 
olmamaktadir

50 12,5

Ekmeğin tümünü tüketemiyorum, kalan bölümü 
değerlendiriyorum

288 72,0

Ekmeğin tümünü tüketemiyorum, kalan bölümü çöpe atiyorum 10 2,5
Ekmeğin tümünü tüketemiyorum, kalan bölümü bazen çöpe 
atiyorum, bazen değerlendiriyorum

52 13,0

Toplam 400 100,0

Öğrencilere ekmeğin tamamini tüketme durumlari sorulduğunda 
öğrencilerin %72,0 ile büyük bir çoğunluğunun “ekmeğin tümünü 
tüketemiyorum, kalan bölümü değerlendiriyorum” şeklinde cevap 
verdiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin %13,0’ünün “ekmeğin 
tümünü tüketemiyorum, kalan bölümü bazen çöpe atiyorum, bazen 
değerlendiriyorum”, %12,5’inin “ekmeğin tümünü tüketiyorum, kalan 
ekmek ya da ekmek dilimi olmamaktadir” şeklinde cevap verdiği 
belirlenirken; %2,5’inin “ekmeğin tümünü tüketemiyorum, kalan bölümü 
çöpe atiyorum” şeklinde cevap verdiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin 
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ekmeği tamamini tüketme durumlari ile cinsiyetleri ve bölümleri arasinda 
istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmazken (p>0,05), ekmeğin 
tamamini tüketme durumlari ile gelir durumlari arasinda istatistiksel olarak 
anlamli bir farklilik bulunmuştur (p<0,05).

İkikat Tümer, Aytop, ve Yavuz (2019) tarafindan Kahramanmaraş ili 
kent merkezinde yapilan araştirmada tüketicilerin %44,01’inin satin aldiklari 
ya da kendi yaptiklari ekmeğin tamamini tükettikleri tespit edilmiştir.

Çalişmada öğrencilerin ekmeğin tümünü tüketemediği ve kalan 
bölümü değerlendirdiği belirlenirken açiklanan çalişmada tüketicilerin 
ekmeğin tümünü tükettiği tespit edilmiştir. Saptanan bulgular ile açiklanan 
çalişma farklilik göstermektedir.

Öğrencilere aldiklari ekmeği kaç günde tükettikleri sorulduğunda 
öğrencilerin %42,2’sinin aldiklari ekmeği bir günde, %40,5’inin iki günde, 
%6,8’inin üç günde, %5,5’inin aninda, %5,0’inin dört gün ve daha fazla 
sürede tükettiği belirlenmiştir. Çalişmaya katilan öğrencilerin ekmek 
tüketim süreleri ile cinsiyetleri arasinda istatistiksel olarak anlamli bir 
farklilik bulunmuştur (p<0,05).

Tablo 12.Öğrencilerin Ekmeğin Tüketilemeyecek Kadar Bayatladığını Düşünme 
Kriterlerine Göre Dağılımı

Bayatlama Kriteri n %
Küflenmişse 165 41,2
Sertleşmiş ve kolayca ufalaniyorsa 136 34,0
Alindiği gün tüketilmemişse 27 6,8
Soğumuşsa 2 0,5
Tadi değişmişse 42 10,5
Görüntüsü bozulmuşsa 28 7,0
Toplam 400 100,0

Öğrencilere ekmeğin tüketilemeyecek kadar bayatladiğini düşünme 
kriterleri sorulduğunda öğrencilerin %41,2’sine göre ekmek küflenmişse, 
%34,0’üne göre sertleşmiş ve kolayca ufalaniyorsa, %10,5’ine göre tadi 
değişmişse bayatladiğini düşündükleri tespit edilmiştir.

Öğrencilere küflenen bir ekmeğin küflenen kismini kopartip kalan 
kismini tüketip tüketmedikleri sorulduğunda öğrencilerin %85,5’i ekmek 
küflendikten sonra tüketmezken, %14,5’inin küflenen kismini kopararak 
ekmeğin kalan kismini tükettiği belirlenmiştir.
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Tablo 13.Öğrencilerin Tüketilmeyen Ekmeği Değerlendirme Durumlarına Göre 
Dağılımı

Tüketilmeyen Ekmeği Değerlendirme n %
Hayvanlara veririm 119 29,8
Isitip / kizartip yeniden tüketirim 92 23,0
Ekmek lahmacunu/lavaş yapiminda kullanirim 7 1,8
Farkli yemeklerde değerlendiririm 44 11,0
Buzdolabinda saklarim 34 8,5
Sonra tüketmek üzere derin dondurucuya koyarim 26 6,5
Rondodan çekip köfte yapiminda kullanirim 36 9,0
Tatli yapiminda kullanirim 12 3,0
İhtiyaci olana veririm 7 1,8
Komşularimla paylaşirim 4 1,0
Çöpe atarim 19 4,8
Toplam 400 100,0

Öğrencilere tüketemedikleri ekmekleri ne şekilde değerlendirdikleri 
sorulduğunda öğrencilerin %23,0’ünün isitip / kizartip yeniden 
tüketerek, %11,0’inin farkli yemeklerde değerlendirerek, %9,0’unun 
rondadan çekerek köfte yapiminda kullanarak, %8,5’inin buzdolabinda 
saklayarak, %6,5’inin daha sonra tüketmek üzere derin dondurucuya 
koyarak tüketemediği ekmeği değerlendirdiği belirlenirken; %29,8’inin 
tüketilmeyen ekmeği hayvanlara vererek, %4,8’inin ise çöpe atarak israf 
ettiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin tüketilmeyen ekmeği değerlendirme 
durumlari ile cinsiyet ve gelir durumu arasinda istatistiksel olarak anlamli 
bir farklilik bulunmazken (p>0,05); öğrencilerin tüketilmeyen ekmeği 
değerlendirme durumlari ile bölümleri arasinda istatistiksel olarak anlamli 
bir farklilik bulunmuştur (p<0,05). Gastronomi ve Mutfak Sanatlari 
bölümünde okuyan öğrencilerin %22,9’unun, Seyahat İşletmeciliği ve 
Turizm Rehberliği bölümünde okuyan öğrencilerin %4,2’sinin, Turizm 
İşletmeciliği bölümünde okuyan öğrencilerin %4,0’ünün, Rekreasyon 
Yönetimi bölümünde okuyan öğrencilerin %3,2’sinin tüketemediği 
ekmeği rondodan çekip köfte yapiminda kullanarak değerlendirdiği tespit 
edilmiştir.  

Koç  (2011) tarafindan Van ilinde yapilan bir araştirmada tüketicilerin 
%48,5’inin bayat ekmekleri farkli yemeklerde değerlendirdikleri, 
%40,53’ünün hayvanlara ya da sütçülere verdikleri, %5,6’sinin çöpe attiği 
ve %5,3’ünün fakirlere verme gibi diğer şekillerde değerlendirdiği tespit 
edilmiştir (Koç, 2011). Onurlubaş ve Altunişik (2019) tarafindan Bursa 
ilinde yaşayan hane halki ile yapilan çalişmada hane halkinin %71,3’ünün 
bayat ekmeği yemek-tatli yaparak, %18,3’ünün hayvan yetiştirenlere 
verdiği, %13,5’inin dondurarak değerlendirdiği belirlenirken: %31,3’ünün 
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sokak hayvanlarina vererek, %11,1’inin ise bayatlayan ekmeği çöpe atarak 
israf ettiği tespit edilmiştir.

Çalişmamizda öğrencilerin çoğunun tüketemediği ekmeği hayvanlara 
vererek israf ettiği tespit edilirken, açiklanan çalişmalarda tüketicilerin 
çoğunun tüketemediği ekmeği farkli yemeklerde değerlendirdiğinin tespit 
edilmesi yönüyle farklilik gösterdiği tespit edilmiştir.

Tablo 14.Öğrencilerin Ekmek İsrafının Sebebine Dair Görüşlerine Göre Dağılımı

İsrafin Sebepleri n %
İhtiyaçtan fazla ekmek üretimi 70 17,5
İhtiyaçtan fazla ekmek alinmasi 211 52,8
Ekmeğin uygun olmayan şartlarda muhafaza edilip 
bayatlamasi 71 17,8
Fiyatinin ucuz olmasi 17 4,2
Öğünde artan ekmek olmasi 23 5,8
Gramajinin fazla olmasi 8 2,0
Toplam 400 100,0

Öğrencilere ekmek israfinin sebebine dair görüşleri sorulduğunda 
öğrencilerin %52,8’i ihtiyaçtan fazla ekmek alinmasini, %17,8’i ekmeğin 
uygun olmayan şartlarda muhafaza edilip bayatlamasini, %17,5’i ihtiyaçtan 
fazla ekmek üretimini, %5,8’i öğünde artan ekmek olmasini, %4,2’si fiyatinin 
ucuz olmasini, %2,0’si gramajinin fazla olmasini israf sebebi olarak gördüğü 
tespit edilmiştir. Öğrencilerin israf sebepleri ile cinsiyet ve gelir durumu 
arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmazken (p>0,05); 
öğrencilerin israf sebepleri ile bölümleri arasinda istatistiksel olarak anlamli bir 
farklilik bulunmuştur (p<0,05). Gastronomi ve Mutfak Sanatlari bölümünde 
okuyan öğrencilerin %22,0’sinin, Rekreasyon Yönetimi bölümünde okuyan 
öğrencilerin %20,2’sinin Turizm İşletmeciliği bölümünde okuyan öğrencilerin 
%14,9’unun, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümünde okuyan 
öğrencilerin %13,5’inin ekmeğin uygun olmayan şartlarda muhafaza edilip 
bayatlamasini israf sebebi olarak gördüğü tespit edilmiştir. Gastronomi ve 
Mutfak Sanatlari bölümünde okuyan öğrencilerin ekmek israf sebebinin 
fiyatinin ucuz olmasi nedeniyle olduğu görüşüne katilmadiği tespit edilmiştir. 
Öğrencilerin israf sebepleri ile bölümleri arasinda istatistiksel olarak anlamli 
bir farklilik bulunmuştur (p<0,05). 

Cengiz (2019)’in Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde sosyo-ekonomik ve 
kültürel düzeyleri farkli olan ailelerle yaptiği çalişmada tüketicilerin %39,7’si 
ekmeğin ihtiyaçtan fazla alinmasini, %24,0’ü ekmeğin uygun şartlarda 
muhafaza edilmemesini, %19,0’u ekmeğin ihtiyaçtan fazla üretilmesini, 
%15,83’ü ekmeğin hepsinin öğünlerde tüketilmeyip artmasini ekmek israfinin 
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temel sebepleri arasinda olduğunu belirtmiştir. Tüketicilerin %1,47’si ise 
ekmek israfinin temel sebepleri ile ilgili bir fikri olmadiğini belirtmiştir.

Çalişmamizda saptanan bulgular ile açiklanan çalişma paralellik 
göstermektedir.

Tablo 15.Öğrencilerin Ekmek İsrafı İle İlgili Kanaatlerine Göre Dağılımı 
(n=400)

*Birden fazla şıkka cevap verildiği için toplamları alınmamıştır.

Tablo 15’de yer alan veriler incelendiğinde öğrencilerin %88,0’inin 
bayatlayan ekmeği olduğu gibi tüketmenin israf olmadiğini, %95,2’sinin 
bayat ekmekleri hayvanlara vermenin israf olmadiğini, %55,0’inin bayat 
ekmekleri ihtiyaç sahiplerine vermenin israf olmadiğini düşündüğü 
belirlenirken; öğrencilerin %95,2’sinin bayat ekmekleri çöpe atmanin israf 
olduğunu düşündüğü tespit edilmiştir. Öğrencilerin israf ile ilgili kanaatler 
ile cinsiyetleri arasinda bir ilişki olup olmadiğini test etmek amaci ile ki-
kare testi yapilmiştir. Bayat ekmekleri hayvanlara verme yargisi ile cinsiyet 
arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmuştur (p<0,05). 
Diğer yargilar ile cinsiyet arasinda anlamli bir farklilik bulunmamiştir 
(p>0,05). Öğrencilerin israf ile ilgili kanaatler ile bölümleri arasinda bir 
ilişki olup olmadiğini test etmek amaci ile ki-kare testi yapilmiştir. Bayat 
ekmekleri ihtiyaç sahiplerine verme yargisi ile bölüm arasinda istatistiksel 
olarak anlamli bir farklilik bulunmuştur (p<0,05). Diğer yargilar ile bölüm 
arasinda anlamli bir fark bulunmamiştir (p>0,05).

Ertürk ve arkadaşlari (2015) tarafindan Isparta ili kentsel alanda 
yaşayan aileler ile yapilan çalişmada ailelerin %98,2’sinin ekmeği çöpe 
atmanin israf olduğunu düşündüğü belirlenirken, %84,9’unun bayat ekmeği 
hayvanlara ve %83,3’ünün besi çiftliklerine vermenin israf olmadiğini 
düşündüğü tespit edilmiştir (Ertürk, Arslantaş, Sarica, ve Demircan, 2015). 

Çalişmamizda saptanan bulgular ile açiklanan çalişmada tüketicilerin 
bayat ekmeği çöpe atmanin israf olduğunu düşündüğü ancak bayat 
ekmeklerin hayvanlara verilmesinin israf olarak görülmediğinin tespit 
edilmesi yönüyle paralellik göstermektedir.
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Tablo 16.Öğrencilerin Cinsiyetlerinin Ekmek İle İlgili Yargılarına Göre Dağılımı

*p<0,05

Öğrencilerin ekmek ile ilgili yargilari ile cinsiyetleri arasinda bir ilişki 
olup olmadiğini test etmek amaci ile mann-whitney u testi yapilmiştir. Tablo 
16’da yer alan verilere göre “Ekmek tüketmek obezite nedenidir” yargisi 
ile cinsiyet arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmuştur 
(p<0,05). Erkek katilimcilarin sira ortalamasi (216,29), kadin katilimcilarin 
sira ortalamasina (189,86) göre daha fazla olduğundan erkek katilimcilar 
bu yargiya kadin katilimcilara göre daha fazla katilmaktadir. Diğer yargilar 
ile cinsiyet arasinda anlamli bir fark bulunmamiştir (p>0,05). 
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SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuçlar 

Üniversite öğrencilerinin ekmek tüketim durumlari ve israflarinin 
belirlenmesi amaciyla yapilan bu çalişma 400 öğrenci üzerinden 
yürütülmüştür. Araştirma kapsamina giren öğrencilerin %59,8’i kadin, 
%40,2’si ise erkektir. Öğrencilerin %60,5’i 18-21 yaş, %29,8’i 22-25 yaş, 
%5,8’i 26-29 yaş, %2,2’si 30-33 yaş, %1,2’si 34-37 yaş ve %0,5’i 38 yaş 
ve üzerindedir.

Öğrencilerin %36,1’inin ekmeği firindan, %27,5’inin bakkaldan, 
%22,4’ünün marketten satin almayi tercih ettiği tespit edilmiştir. 
Öğrencilerin ekmek satin aldiği yer ile cinsiyet, bölüm ve gelir düzeyi 
arasinda anlamli bir farklilik bulunmamiştir (p>0,05).

Kadinlarin %55,0’i ekmek satin aldiği yeri yakin olduğu için, %23,9’u 
hijyenik olduğu için, %23,9’u taze ve sicak olduğu için tercih ederken; 
erkeklerin %52,8’i yakin olduğu için, %33,5’i hijyenik olduğu için, 
%23,6’si taze ve sicak olduğu için tercih ettiği belirlenmiştir. Öğrencilerin 
ekmek alinan yeri tercih sebebi ile cinsiyetleri ve bölümleri arasinda 
anlamli bir farklilik bulunurken (p<0,05); ekmek alinan yeri tercih sebebi 
ile gelir düzeyleri arasinda anlamli bir farklilik bulunmamiştir (p>0,05).

Öğrencilerin %72,8’inin her gün beyaz ekmek tükettiği belirlenmiştir. 
Öğrencilerin %25,2’sinin tam buğday ekmeğini, %20,5’inin bazlama 
ekmeğini, %17,2’sinin yufka ekmek-lavaşi haftada bir tükettiği 
belirlenmiştir.

Öğrencilerin %24,0’ünün her gün iki adet, %20,5’inin her gün bir 
adet, %14,2’sinin her gün üç adet, %12,0’sinin gün aşiri iki adet ve üzeri, 
%9,5’inin gün aşiri bir adet beyaz ekmek aldiği tespit edilmiştir. Tam 
günlük ihtiyaci kadar ekmek alimi yapan öğrencilerin %48,8’inin her gün 
bir adet, günlük ihtiyacindan biraz fazlasi ekmek alimi yapan öğrencilerin 
%32,8’inin her gün iki adet, günlük ihtiyacindan daha az ekmek alimi 
yapan öğrencilerin %75,0’inin gün aşiri bir adet ekmek alimi yaptiği 
saptanmiştir. Öğrencilerin ekmek alim miktari ile ekmek alim davranişi 
arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmuştur (p<0,05).

Öğrencilerin %18,6’si doyurucu olmasi, %17,2’si lezzetli olmasi, 
%13,6’si alişkanlik olmasi sebebiyle ekmek tercihi yaptiklari saptanmiştir. 
Ekmek seçiminde en az önem verilen nedenler ise; %2,8’i uzun süreli 
dayanmasi, %2,6’si sindiriminin kolay olmasi ve %0,1’i TV yayinlarindan 
etkilenme olduğu tespit edilmiştir.

Kadinlarin tüm öğünlerde ekmek tüketmediği tespit edilirken; 
erkeklerin % 3,1’inin tüm öğünlerde ekmek tükettiği belirlenmiştir. Turizm 
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İşletmeciliği bölümü öğrencilerinin %61,4’ü, Seyahat İşletmeciliği ve 
Turizm Rehberliği bölümü öğrencilerinin %50,0’si, Rekreasyon Yönetimi 
bölümü öğrencilerinin %42,6’si, Gastronomi ve Mutfak Sanatlari bölümü 
öğrencilerinin %39,4’ü en çok ekmek tüketimini sabah öğününde 
gerçekleştirdiği saptanmiştir. Öğrencilerin öğünlere göre ekmek tüketimi 
ile cinsiyetleri ve bölümleri arasinda anlamli bir farklilik bulunmuştur 
(p<0,05).

Öğrencilerin %68,5’i tükettiği ekmeğin kalitesini yeterli bulurken, 
%31,5’inin tükettiği ekmeğin kalitesini yeterli bulmadiği saptanmiştir.

Öğrencilerin ekmek üretilirken en çok dikkat edilmesini istedikleri 
unsurlar sirasi ile; %29,5 hijyen ve sanitasyon kurallarina uygun bir şekilde 
ekmeğin üretilmesi, %14,0 hilesiz üretim yapilmasi ve %11,0 kaliteli un 
kullanilmasi iken; en az dikkat edilmesi gerektiği düşünülen unsur %1,5 
katilim ile fabrikasyon üretim olduğu tespit edilmiştir. 

Geliri düzeyi 2001-3000 arasinda olan öğrencilerin %77,8’inin diğer 
öğrencilere göre ekmeğin tümünü tükettiği, kalan bölümü değerlendirdiği 
belirlenirken; geliri 2001-3000 olan ile 4001 ve üzeri olan öğrencilerin 
tüketemedikleri ekmekleri çöpe atma davranişinin olmadiği tespit 
edilmiştir. Öğrencilerin ekmeğin tamamini tüketme durumlari ile gelir 
düzeyleri arasinda anlamli bir farklilik bulunurken (p<0,05); ekmeğin 
tamamini tüketme durumlari ile cinsiyetleri ve bölümleri arasinda anlamli 
bir farklilik bulunmamiştir (p>0,05).

Öğrencilerin %41,2’sine göre ekmek küflenmişse, %34,0’üne göre 
sertleşmiş ve kolayca ufalaniyorsa, %10,5’ine göre tadi değişmişse, 
%7,0’sine göre görüntüsü bozulmuşsa bayatladiğini düşündükleri tespit 
edilmiştir.

Öğrencilerin %85,5’i ekmek küflendikten sonra tüketmezken, 
%14,5’inin küflenen kismini kopararak ekmeğin kalan kismini tükettiği 
saptanmiştir.

Turizm İşletmeciliği bölümünde okuyan öğrencilerin %28,7’sinin, 
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümünde okuyan öğrencilerin 
%25,0’inin, Rekreasyon Yönetimi bölümünde okuyan öğrencilerin 
%21,3’ünün, Gastronomi ve Mutfak Sanatlari bölümünde okuyan 
öğrencilerin %17,4’ünün tüketemediği ekmeği isitip/kizartip yeniden 
tükettiği belirlenmiştir. Araştirmaya katilan öğrencilerin tüketilmeyen 
ekmeği değerlendirme durumlari ile bölümleri arasinda farklilik bulunurken 
(p<0,05); tüketilmeyen ekmeği değerlendirme durumlari ile cinsiyet ve 
gelir düzeyi arasinda anlamli bir farklilik bulunmamiştir (p>0,05).

Öğrencilerin %52,8’inin ihtiyaçtan fazla ekmek alinmasini, %17,8’inin 
ekmeğin uygun olmayan şartlarda muhafaza edilip bayatlamasini, 
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%17,5’inin ihtiyaçtan fazla ekmek üretimini israf sebebi olarak gördüğü 
tespit edilmiştir. Araştirmaya katilan öğrencilerin ekmek israf sebepleri ile 
bölümleri arasinda farklilik bulunurken (p<0,05); israf sebepleri ile cinsiyet 
ve gelir düzeyi arasinda anlamli bir farklilik bulunmamiştir (p>0,05).

Öğrencilerin %88,0’inin bayatlayan ekmeği olduğu gibi tüketmenin, 
%95,2’sinin bayat ekmekleri hayvanlara vermenin, %55,0’inin bayat 
ekmekleri ihtiyaç sahiplerine vermenin israf olmadiğini düşündüğü 
belirlenirken; öğrencilerin %95,2’sinin bayat ekmekleri çöpe atmanin israf 
olduğunu düşündüğü tespit edilmiştir. Araştirmaya katilan öğrencilerin 
israf ile ilgili kanaatlerinden bayat ekmekleri hayvanlara verme yargisi 
ile cinsiyet arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmuştur 
(p<0,05). Diğer yargilar ile cinsiyet arasinda anlamli bir farklilik 
bulunmamiştir (p>0,05). Araştirmaya katilan öğrencilerin israf ile ilgili 
kanaatlerinden bayat ekmekleri ihtiyaç sahiplerine verme yargisi ile bölüm 
arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik bulunmuştur (p<0,05). 
Diğer yargilar ile bölüm arasinda anlamli bir fark bulunmamiştir (p>0,05).

Öğrencilerin ekmek ile ilgili yargilardan “Ekmek tüketmek obezite 
nedenidir” yargisi ile cinsiyet arasinda anlamli bir farklilik bulunmuştur 
(p<0,05). Erkek katilimcilarin sira ortalamasi (216,29), kadin katilimcilarin 
sira ortalamasina (189,86) göre daha fazla olduğundan erkek katilimcilar 
bu yargiya kadin katilimcilara göre daha fazla katilmaktadir. Diğer yargilar 
ile cinsiyet arasinda anlamli bir fark bulunmamiştir (p>0,05). 
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Öneriler

Çalişma kapsaminda verilebilecek öneriler aşağidaki gibidir:

Öğrenciler, ekmeği firindan aldiğini ve ekmek alim yerini yakin 
olduğu için tercih ettiğini belirtmişlerdir. Ekmek israfini önlemek için 
firinlar ihtiyaçtan fazla ekmek üretimi yapmamali, düşük gramajlarda 
ekmek üretimi yapmali ve ekmeği dilimleyerek tüketiciye sunarak ihtiyaç 
kadar ekmeğin alinmasini sağlamalidir.  Ekmekler tek kişilik ve doyumluk 
şeklinde üretilmelidir. Ayrica firinlarda ekmek ambalaji üzerinde ekmek 
israfi ile ilgili uyarici yazilarin basilmasi gerekmektedir. Firinlarin içinde 
ekmek israfi ile ilgili en az bir adet afiş yer almalidir. Firin, halk ekmek 
bayisi ve bakkallarin ekmeğin ihtiyaç olduğu kadar alinmasi, uygun bir 
şekilde saklanmasi ve bayatlayan ekmeğin değerlendirilmesi gibi bilgileri 
içeren küçük broşürleri ekmek satin alimi yapan öğrencilere ve halka 
dağitmasi sağlanmalidir.

Öğrencilerin çoğu her gün iki adet beyaz ekmek aldiğini ve günlük 
ihtiyacindan biraz fazlasi ekmek alimi yaptiğini belirtmişlerdir. Tedbir 
amaciyla günlük ihtiyacindan çok daha fazla ekmek alimi yapan öğrencilerin, 
günlük ihtiyaci kadar ve günlük ihtiyaci olan ekmek miktarindan daha az 
ekmek alimi yapan öğrencilere göre daha fazla ekmek israfi yaptiği tespit 
edilmiştir. İhtiyaçtan fazla ekmek satin alinmasi israfin başlica nedeni 
olarak ortaya çikmaktadir. Öğrenciler tedbir amaciyla ihtiyaçtan fazla 
ekmek bulundurma isteğinde bulunabilirler. Ancak ekmeğe ulaşilabilirlik 
kolay olduğundan, alişveriş alişkanliklarini değiştirerek günlük ihtiyaçlarini 
giderecek sayida ekmek almalari büyük önem taşimaktadir. 

Öğrencilerin çoğu plastik poşet ile ekmeği satin aldiğini ve ekmek 
muhafaza yöntemi olarak yine plastik poşet içinde muhafaza yöntemini 
tercih ettiğini belirtmişlerdir. Ancak ekmeği buzdolabinda plastik poşet 
içerisinde, derin dondurucuda/buzlukta ya da plastik saklama kabinda 
muhafaza eden öğrencilerin diğer saklama yöntemlerini kullanan 
öğrencilere göre ekmek israf oraninin daha az olduğu tespit edilmiştir. 
Ekmek muhafaza yöntemi ve israfi arasinda doğrudan bir ilişki vardir ve 
bundan dolayi ekmeğin iyi şekilde muhafaza edilmesi oldukça önemlidir. 
Uygun bir şekilde muhafaza edilmeyen ekmek çabuk bayatlar, bayatlayan 
ekmeğin tüketilebilirliği azalir ve israf edilir. Ekmek, bayatlamasini 
geciktirmek için naylon poşetlerde değil bez torba, saklama kabi ya da 
sofra bezi gibi materyallere sarilarak saklanmalidir. Öğrenciler, gün 
içerisinde tüketemedikleri ekmeklerin saklama ömrünü uzatabilmek 
adina buzdolabinda naylon poşet içerisinde saklamali ya da uzun süre 
tüketilemeyecek ekmekleri de derin dondurucuda saklayarak ekmeğin 
tazeliğinin korunmasi sağlanmalidir. Bu sayede israfin azaltilmasina 
önemli katki sağlanacaktir.



345Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler .

Öğrencilerin çoğu ekmek küflenmişse tüketilemeyecek kadar 
bayatladiğini düşündüğünü belirtmişlerdir. Ekmeği, sicak ortamlarda 
üreyebilen mikroorganizmalardan ve devaminda oluşan küflenmeden 
korumak için serin yerde tutmak gerekmektedir.

Öğrenciler bayat ekmekleri hayvanlara vermenin israf olmadiğini 
düşündüğünü belirtirken, bayat ekmekleri çöpe atmanin israf olduğunu 
düşündüğünü belirtmiştir. İnsan beslenmesi için üretilen ekmeğin 
hayvan beslenmesinde kullanilmasi ve çöpe atilmasi ekmek israfi olarak 
değerlendirilmektedir. Ancak öğrencilerde bu konuda yeterli düzeyde 
bilinçlenme gözlemlenmemiştir. Bu nedenle bilgilendirme çalişmalarinda 
hayvanlara verilen ekmeğin de israf olduğu hususunun daha fazla 
vurgulanmasi ile bu konuda öğrencilerin bilinçlendirilmesi gerekmekte 
ve bu sayede ekmek israfinin azaltilmasi sağlanmalidir. Öğrencilerin ve 
halkin bilinçlendirilmesi adina reklam kampanyalari yapilmali, ekmek 
satişi yapilan yerlerde çeşitli afişler asilmali, belirli araliklarla konu ile 
ilgili olarak broşür dağitimi yapilmali ve bayat ekmeğin değerlendirilmesi 
adina halk otobüsü, metro gibi toplu ulaşim araçlari da dahil olmak üzere 
çeşitli yayin organlari araciliğiyla da bayat ekmek kullanilarak hazirlanan 
yemeklerin ve tatlilarin yer aldiği videolarin sunulmasi gerekmektedir.

Öğrencilerin büyük bir kisminin tüketilmeyen ekmeği hayvanlara 
vererek ve çöpe atarak israf ettiği belirlenmiştir. Ekmeğin bayatlamasinin 
yavaşlamasi için buzdolabinda saklanmasi ya da bayat ekmeğin farkli 
yemeklerde değerlendirilmesi, rondadan çekerek köfte yapiminda 
kullanilmasi, sonra tüketmek üzere derin dondurucuya koyulmasi, tatli 
yapiminda kullanilmasi,  lahmacun/lavaş yapiminda kullanilmasi, ihtiyaci 
olana verilmesi, komşular ile paylaşilmasi gibi ekmek israfini önleyici 
yöntemler çok az öğrenci tarafindan tercih edilmektedir. Bayat ekmeklerin 
değerlendirilmesi, ekonomimize gelir kaybi yaratan ekmek israfinin 
önlenmesinde en önemli noktalardan biridir. Ekmek israfinin milyonlari 
bulduğu ülkemizde, bayat ekmeklerin değerlendirilmesi ile ekmek israf 
miktarinda ciddi bir azalma görülebilecektir. Ekmek israfinin önüne 
geçmek adina ekmeğin muhafaza ve değerlendirilme yöntemleri hakkinda 
öğrencilerin ve halkin bilinçlendirilmesi için basin yayin organlari 
araciliğiyla veya birebir gerçekleştirilecek bilinçlendirme çalişmalari ile 
ekmek israfini önleme duyarliliğinin öğrencilere ve halka kazandirilmasi 
gerekmektedir. Bu nedenle belirli araliklarla bayatlayan ya da artan 
ekmeklerin yeniden değerlendirilmesinin yer aldiği yemek reçetelerinin 
TV, gazete ve dergi reklamlari araciliyla halka hatirlatilmasi, halk ekmek 
büfelerinden ekmek alan öğrencilere ve halka ekmek israfinin neden olduğu 
gelir kayiplarina yer veren broşür dağitimi yapilmasi gerekmektedir.

Firinlarin, belediyelerin, halk eğitim merkezlerinin, örgün ve yaygin 
eğitim kurumlarinin, kamu kuruluşlarinin ve üniversitelerin birlikte 
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hareket edeceği israfi azaltmaya ve önlemeye yönelik kampanyalar ile 
ekmek israfinin ve israf kaynakli ekonomik kayiplarin önüne geçilmesi 
gerekmektedir. Bununla ilgili olarak firin, bakkal, market ve büfe/bayi 
gibi ekmek satişinin yapildiği yerlerde ekmek satişi esnasinda kullanilan 
poşetlerin üzerine artan ekmeğin yeniden nasil değerlendirilmesi 
gerektiğinin örneklerinin basilmasi gerekmektedir.   Kamu kuruluşlarinin 
ve belediyelerin hayvan gidasi olarak değerlendirilen ekmeğin ekmek 
israfina neden olan başlica etkenlerden olduğu konusunda öğrencileri 
ve halki bilinçlendirmek adina genellikle insan ve araç trafiğinin yoğun 
olduğu kavşaklarda veya yollarda billboard reklamlarina yer vermesi 
gerekmektedir. Ekmek israfinin başlica nedeni olan gereğinden fazla ekmek 
alimina engel olmak adina ekmek satiş kanallarinda ihtiyaç kadar ekmek 
alinmasinin önemine vurgu yapan afişlerin yer almasi gerekmektedir. Bu 
sayede israfi azaltma ve israf etmeme alişkanliği kazandirilan birey sayisi 
arttirilabilir. 

Halk eğitim merkezlerinin aşçilik kurslarinda verilen dersler arasina 
israfin ne şekilde gerçekleştiği ve israfin önüne geçilmesi için neler 
yapilmasi gerektiğinin anlatildiği derslere yer verilmelidir. Verilen teorik 
derslerin yani sira uygulama dersleri kapsaminda bayat ekmeğin çeşitli 
şekillerde yeniden değerlendirilmesini içeren reçetelerin de müfredata 
dâhil edilmesi ile eğitim alan bireylerin israf konusunda yeterli bilgiye 
sahip olmasi sağlanmalidir. 

Ekmeğin değeri ve israf edilmemesi konusu hakkinda çocuklara 
bilinç kazandirilmali ve bu eğitim anaokulunda başlamalidir. Ebeveynler 
ve anaokulu öğretmenlerinin ortak çalişmasi ile hem çocuklarda hem de 
ebeveynlerinde bu konuda yeterli bilinç düzeyi sağlanmali ve bu sayede 
israfin önüne geçilmesinin sağlanmasi gereklidir. Bu konuda öğretmenler; 
ekmeğin değeri, hayvanlara verilen ekmeğin de israfa neden olduğu 
gibi konularda eğlenceli etkinlikler yaparak çocuklarin bilinçlenmesini 
sağlamalidir.

Üniversitelerde ekmek israfi konusuna dikkat çekilmelidir. Bunun için 
ekmek israfinin nasil yapildiği, israf sonucunda ülkemizin uğradiği gelir 
kayiplarini, israfin önüne geçmek için uygun muhafaza yöntemlerinin neler 
olduğu ve ekmeği yeniden değerlendirme gibi konulari içeren derslere yer 
verilmeli ya da bu konular ile ilgili seminerler yardimiyla gerekli bilinç 
sağlanmalidir. 
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GİRİŞ

Ergenlik dönemi ergenin çevre etkileşiminin önemli oranda arttiği, 
ebeveynleri, akranlari ve öğretmenleriyle kurduğu ilişkinin, hazirliklari-
ni yaptiği gelecek için belirleyici değişkenler olma potansiyelinin olduğu 
bir dönemdir. Ebeveynleri, akranlari ve öğretmenleri tarafindan destek-
lendiğini algilayan ergenler için, içinde bulunduklari gelişim döneminin 
niteliği de artmaktadir. Bununla birlikte bu dönemde özellikle ailesine, 
akranlarina ve öğretmenlerine ilişkin sorunlar yaşayan ergenler için ise 
ergenlik dönemi önemli bir karmaşayi beraberinde getirebilmektedir. 

Ergenlik döneminde ebeveynlerin olumsuz tutumu, ailenin içerisinde 
bulunduğu ekonomik durum, hane içerisinde yaşanan şiddet gibi aileleri-
ne ilişkin sorunlar; zararli alişkanliklar ve bağimliliklar, zorbalik gibi ak-
ranlara ilişkin sorunlar; okul idaresinin ve öğretmenlerin olumsuz/ilgisiz 
tutumu, akademik başarinin desteklenmemesi, öğrenciyle kurulan olum-
suz iletişim gibi öğretmenlerine ve okula ilişkin akla ilk gelecek sorunlar, 
ergenleri olumsuz bir sosyal destek algisina yöneltebilmektedir. 

Akademik bir disiplin ve uygulamali bir meslek olan sosyal hizmet, 
okullarda ergenler için önemli olabilecek, onlarin gelişimlerini ve eğitim-
lerini destekleyebilecek uygulamalara sahiptir. Okullarda görev yapan 
sosyal hizmet uzmanlari ergenlerin ergenlik dönemi kapsamindaki birey-
sel sorunlari ile aile, akran ya da okula ilişkin sorunlari kapsaminda çaliş-
malar yürütmektedir. Bu da çeşitli sebeplerle bu sistemlerden bekledikleri 
desteği bulamayan ergenlerin, çevresel sistemlerinde var olan sorunlarin 
çözümü ve ihtiyaçlarinin karşilanmasi için önem taşimaktadir. 

Okul sosyal hizmeti araciliğiyla ergenlerin aile, akran ve okula ilişkin 
sorunlarinin çözümüne yönelik adimlar atmak, ergenler için olumlu bir 
okul iklimi oluşturmak, gerekli durumlarda toplumun farkli hizmetlerine 
ilişkin yönlendirmeler yapmak gibi çalişmalarla ergenlerin bugüne ve ge-
leceğe ilişkin yaşam kalitelerine katkida bulunmak mümkündür. 

Görüldüğü gibi ergenlik dönemini anlamlandirmak, ergenlerin so-
runlarini anlamak, ihtiyaçlarini karşilamak, ergen ve ergenin etkileşimde 
olduğu pek çok sistemle olan ilişkileri üzerine düşünmeyi gerektirmekte-
dir.  Ekolojik yaklaşim ergeni çevresi içerisinde ele alarak, bu düşünme 
sürecine rehberlik edebilecek bir yaklaşim olma özelliğini taşir. Bireyin 
doğrudan ve dolayli olarak etkileşimde olduğu çevresel sistemleri mikro 
düzeyden makro düzeye kadar anlamaya yardimci olur. 

Bu kapsamda bu çalişmada ergenlerin aile, akran ve okul odağinda 
yaşadiği sorunlar, algiladiklari sosyal destek ve okul sosyal hizmetinin 
önemi ekolojik yaklaşim odağinda ele alinmiştir. 
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Ekolojik Yaklaşım Odağında Ergenlik Dönemi

Ergenlik dönemi üzerine düşünmek ergen ve ergenin etkileşimde ol-
duğu pek çok çevresel öğe üzerine odaklanmayi gerekmektedir. Ergen-
lerin algiladiklari sosyal desteğin anlaşilmasi için belirtildiği gibi ergen-
lerin özellikle yakin sosyal çevresine ilişkin etkileşimleri anlamak önem 
taşimaktadir. Duyan (2010)’in da belirttiği gibi ekolojik yaklaşim bireyle-
rin, ailelerin, gruplarin, topluluklarin ya da toplumun sorunlarini ve ihti-
yaçlarini anlamak için bütüncül bir bakiş açisi sunmaktadir. Ekolojik yak-
laşim, mikro, mezzo, egzo ve makro düzeylerde bir anlayiş geliştirmeye 
katki sağlamaktadir. Bronfenbrenner (1994) bireyin ekolojik çevresindeki 
birincil aşamayi mikro sistemin oluşturduğunu belirtmektedir. Ergenin en 
yakin çevresi olan bu çevreyi, ergenin ailesi, arkadaşlari, öğretmenleri vb. 
oluşturmaktadir ve ergen bu mikro düzey çevreden doğrudan etkilenmek-
tedir. Mezzo düzey ergenin mikro sistemleri arasindaki etkileşimin, egzo 
sistem ise ergenin doğrudan etkileşiminin olmadiği ancak dolayli olarak 
etkilendiği sistemlerin ve makro düzey ise ergenin en geniş çevresinin 
anlaşilmasinda önem taşimaktadir. 

Örneğin ergenin yaşadiği bir sorun ya da karşilanmasi gereken bir 
ihtiyaci olduğunda; mezzo düzeyde ergenin ebeveynleri ile öğretmenleri 
arasinda etkileşimin ele alinmasi, egzo düzeyde okul yönetiminin ya da 
ergenlere hizmet sunan kuruluşlarin göz önüne getirilmesi, makro düzey-
de ise sosyal, kültürel öğeler ya da gençlik politikasinin değerlendirilmesi 
önem taşimaktadir. Ekolojik yaklaşim, sağladiği bu bütüncül bakiş açisiy-
la ergenlerin sosyal destek mekanizmalarini desteklemeye yönelik değer-
lendirme yapabilecek önemli bir bakiş açisi sunmaktadir. Ege ve Altindağ 
(2018)’in da belirtiği gibi sahaya ilişkin, sosyal hizmet alanlarina ilişkin 
yapilan araştirmalarda ve değerlendirmelerde sorun ve ihtiyaçlarin anla-
şilmasinda ve bunlara ilişkin çözümlerin geliştirilmesinde ekolojik yakla-
şimin sağladiği bütüncül bakiş açisina siklikla başvurulmaktadir.

Ergenlik dönemi çocuklukla yetişkinlik arasinda kalan bir ‘ara dö-
nem’ olarak tanimlanma eğilimindedir (Kulaksizoğlu, 2015, s. 32) ve bu 
tanimin devami olarak ergenler insan gelişimi döngüsünde sonraki kuşak 
için geleceği temsil etmektedir (Gander, & Gardiner, 2004, s. 436). Benzer 
şekilde Yavuzer (2013, s. 244) ergenlik döneminin yetişkin bir birey olma 
ile çocukluk arasinda belirli zorluklari ve gerginlikleri içerisinde barindi-
ran bir evre olduğunu, bireyin bu çağda toplum içerisinde yer edinmeye ve 
rol sahibi olmaya çalişma gibi temel özellikler gösterdiğini belirtmektedir. 

Bir gelişim dönemini belirli yaş araliklariyla sinirlandirmak zor olsa 
da Dünya Sağlik Örgütü’nün (DSÖ) ‘ergenlik’ dönemini 10-19 yaş ara-
liğinda tanimlamaktadir. Yine DSÖ 15-24 yaş araliğini ‘gençlik’ olarak 
ve bu ikisinin bileşimi olan 10-24 yaş araliğini ise ‘genç insanlar’ olarak 
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belirtmektedir (WHO, 2014). Bununla birlikte ergenliğin sadece yaş ile 
açiklanmasi yetersiz olacaktir. Steinberg (2013, s. 21-22) ergenliğin bir ge-
çişler dönemi olduğunu ifade etmiş ve farkli bakiş açilarinin bu geçişlerin 
bazi farkli boyutlarini nasil ele aldiği Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Farklı bakış açılarına göre ergenliğin başlangıcı ve bitişi

Bakiş açisi Ergenliğin başlangici Ergenliğin bitişi

Biyolojik Erinliğin başlamasi Üremeye hazir hale gelmek

Duygusal Ebeveynlerden ayrilmaya başlama Ayri bir kimlik duygusu 
kazanilmasi

Bilişsel Daha ileri akil yürütme becerilerinin 
ortaya çikişi

İleri akil yürütme 
becerilerinin sağlamlaşmasi

Kişilerarasi İlginin ebeveynlerden akran 
ilişkilerine kaymasi

Akranlarla yakinlik 
kapasitesinin gelişimi

Toplumsal Yetişkin rollerinde yetişmenin 
başlamasi

Yetişkin statüsü ve 
ayricaliklarinin tümüyle elde 
edilmesi

Yine bu boyutlar ergenlik döneminin yalnizca birey üzerinden tanim-
lanamayacağini bireyin ekolojik çevresinin ergenliğin tanimlamasi ve de-
neyimlenmesinde ne kadar etkili olduğunu göstermektedir.

Bireyin yaşam boyu gelişimi sürecinde sekiz evre ileri süren Erik-
son’un psiko-sosyal gelişim kurami ergenlik döneminin de bu evrelerden 
biri olduğunu ve ergenin bu süreçte kimliğini oluşturmaya yönelmesi ge-
rektiğini vurgulamaktadir (Erikson, 1968, s. 17). Kurama göre her gelişim 
dönemine özel tanimlanmiş görevler bulunmaktadir. Bu dönemin başa-
rilmasi önemsenen görevi de ‘kimlik oluşumudur’. Ergenlik döneminde 
ergenlerin gelişimlerine yönelik görevleri Havighurst (1972) tarafindan şu 
şekilde ele alinmiştir (akt. Gander, & Gardiner, 2004, s. 440):

• Bedensel özelliklerini kabul etmek ve bedenini etkili biçimde 
kullanmak,

• Eril ya da dişil bir toplumsal rolü gerçekleştirmek,

• Her iki cinsten yaşitlariyla yeni ve daha olgun ilişkiler kurmak,

• Ebeveynlerden ve diğer yetişkinlerden duygusal bağimsizliği 
gerçekleştirmek,

• Ekonomik bir mesleğe hazirlanmak,

• Evliliğe ve aile yaşamina hazirlanmak,

• Toplumsal bakimdan sorumlu bir davranişi istemek ve gerçekleş-
tirmek,
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• Bireyin davranişlarina rehber olacak bir dizi değer ve bir ahlaki 
sistem kazanmak, bir ideoloji geliştirmek.

Buradan yola çikarak ergenlik döneminin ekolojik çevreyle olan etki-
leşiminin gelişim görevleriyle oldukça bağlantili olduğu, bireyin biyolojik, 
psikolojik ve sosyal açidan pek çok değişim yaşadiği, ailesi dişindaki sis-
temlerle önemli oranda etkileşime girdiği, yetişkinliğe ve toplumsal bek-
lentilere yönelik hazirliklara yönelik görevlerin yerine getirilmesi gereken 
bir dönem olduğu söylenebilir. 

Bu kapsamda ergenlik döneminde ergenin çevresiyle ve özellikle de 
en yakin sosyal çevresi araciliğiyla olumlu bir sosyal destek algisi geliştir-
mesi önem taşimaktadir.

Aile, Akran ve Okul Odağında Ergenlerin Sorunları ve Algıla-
dıkları Sosyal Destek

Ergenlik dönemi, yaşanan fizyolojik değişimlere ek olarak, pek çok 
sorunu da beraberinde getirme riski barindiran bir gelişimsel dönemdir. 
Söz konusu bu sorunlarin başinda ergenlerin zamanlarini en çok geçir-
dikleri aile, arkadaş ve okul ortamina ilişkin sorunlar gelmektedir. Tüm 
bu sorunlar ise ergenlerin algiladiklari sosyal destekten bağimsiz olarak 
düşünülemez. 

Ergenin kimliğini oluşturmaya yönelik sürecinde sosyal olarak bağim-
sizlik isteği ile devam etmekte olan bağlilik gereksinimi arasinda çikan ça-
tişmanin çözümü bu gelişim döneminin en önemli sorun kaynaklarindan 
biridir. Bununla birlikte pek çok birey ergenlik döneminin bu gelişimsel 
özelliklerini aşarak yetişkinlik dönemine sağlikli bir şekilde devam eder 
ve biyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlere uyum sağlayarak olumlu bir 
kimlik oluşumu geliştirir (Gander, & Gardiner, 2004, s. 505). Ancak bazi 
durumlarda bu süreç bu kadar başarili ilerlemeyebilir. Ergenler, içerisinde 
bulunduklari gelişim döneminin etkilerinin yani sira kendilerini çevreleyen 
sistemlerde var olan olumsuzluklardan bağimsiz değillerdir.

Ergenin karşilanan ya da karşilan(a)mayan sosyal destek ihtiyaci, içe-
risinde bulunduğu dönemin gerçek anlamda bir ‘gelişim’ dönemi olma-
sinda önemli bir yere sahiptir. Sosyal desteğin ergenin hem bu gününe 
hem de geleceğine yönelik olasi etkileri bulunmaktadir. Ergenin içerisinde 
yer aldiği sosyal çevreden beklediği sosyal destek, o çevrenin gerçek an-
lamda sosyal bir çevre olduğunun ergen tarafindan anlaşilmasina yönelik 
bir sağlama gibidir. Bu sağlamanin gerçekleşmemesi bireyin ailesinden, 
arkadaşlarindan, öğretmenlerinden ve diğer sistemlerden algiladiği sosyal 
desteği düşürmektedir. Ergenin, bu gelişim dönemi içerisinde bugünü ve 
geleceği için atacaği adimlarda sosyal desteğe sahip olmasi oldukça güç-
lendirici olacaktir.
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Bu bölümde ergenlik dönemine yönelik sorunlar ve ergenlerin algila-
diklari sosyal destek, ergenin ekolojik çevresinde bulunan sistemlerle olan 
etkileşim noktalarinda aranacaktir. Bu kapsamda aşağida ergenlerin aile, 
arkadaş ve okul üzerinden ele alinmaktadir. 

Aileye İlişkin Sorunlar

Ergenlik döneminde aileye ilişkin sorunlar açisindan en çok vurgula-
nanlar, ebeveynlerin tutumlarina yönelik sorunlar, ailedeki iletişim sorun-
lari, aile içi şiddet sorunu ve ailede ekonomik sorunlar olarak belirtilebilir.

Ebeveyn-ergen arasinda çatişmalarin arttiği bu dönemde, ailede eko-
nomik güçlük ve eşler arasindaki çatişma gibi olumsuz yaşam olaylarinin 
yaşanmasi ergenler üzerindeki stresi artirmaktadir. Bu konuda yapilan ça-
lişmalarda, küçük çocuklara kiyasla ergenlerin bilişsel olarak daha ileri 
düzeyde olduğu ve bunun sonucunda, ebeveynleri arasindaki çatişmaya 
dâhil olma ihtimalinin arttiği (Schulz, Waldinger, Hauser, & Allen, 2005) 
ve çatişmaya dâhil olan ergenlerin problemleri çözme konusunda kendile-
rinde daha çok sorumluluk hissettikleri bilinmektedir (Bosco, Renk, Din-
ger, Epstein, & Phares, 2003).

Ergenlik dönemi ergenlerle ebeveynler arasinda çeşitli çatişmala-
rin yaşandiği bir dönemdir. Bunun sebepleri en genel şekilde ergenlerin 
sosyal yaşamlari, sorumluluklari, okul başarisi, aile ilişkileri, gelenekler, 
toplumsal kurallar şeklinde ele alinabilir. Ergenlerin arkadaş ilişkileri, ar-
kadaş seçimleri, zamanini nasil değerlendirdiği, okula yönelik ilgisi, okul 
devamsizliği, öğretmenlerden gelen şikâyetler, ders notlari, aileye yönelik 
davranişlar, saygi, ev içi üstlendiği sorumluluklar, konuşma tarzi, giyim 
tarzi, zaman geçirdiği yerler, para harcadiği yerler gibi konular ergenler-
le ailelerin çatişmalarina sebep olan sorunlardir. Kulaksizoğlu (1993)’nun 
yaptiği araştirmada ergenlerin aileleriyle yaşadiği sorunlarin bazilari şu 
şekilde siralanmiştir: Ebeveynler tarafindan eleştirilmek, çok fazla nasi-
hat verilmesi, ebeveynler tarafindan anlaşilmamak, azarlanmak, eğitime 
yönelik ya da diğer konularda baski yapilmasi, ebeveynlerin tartişmasi vb. 
(akt. Kulaksizoğlu, 2015).

Özellikle bağimsizlik ihtiyaci içerisindeki ergenler bilişsel gelişimle-
ri açisindan akil yürütme becerisini geliştirmektedir ve bu nedenle ebe-
veynlerin kendilerine yönelik isteklerini sorgulamaya yönelik eğilim de 
artmaktadir. Bu ise ebeveynlerin tutumlariyla bağlantili şekilde bir disip-
lin ya da baski konusu haline gelebilmektedir. Ergenlerin bağimsizliğini 
kazanmasi ve başarili bir kimlik gelişimi göstermeleri ebeveynlerin tutu-
muyla doğrudan ilişkilidir (Aydin, 2010).

Ebeveyn tutumlari dişinda ev içerisinde oluşacak krizler ailelerin ve 
ergenlerin sorunlar yaşamasina sebep olmaktadir. Demiröz (2003) aile 
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içerisinde alkol alan ya da suç işlemiş bir üyenin olmasi gibi durumlarin 
ailelerin düzenini bozduğunu belirtmiştir. Bu gibi sorunlar ailelerin düze-
ni bozarak krize neden olmaktadir. Çocukluktan ergenliğe geçiş de aile 
içerisinde krize yol açabilecek süreçlerden biridir.

Şiddetin varliği da ergenlik döneminde aileyle yaşanan sorunlardan 
biridir. Ergenlik döneminde ev içerisinde yaşanan her türlü şiddet ergenin 
evden kopuşuna yol açan bir sorun olabilmektedir. Bu şiddet ortami ergen 
için aile ortamini güvenli ve sosyal destek sağlanan bir ortam olmaktan 
uzaklaştiracaktir. Şiddetin yönü kime olursa olsun (ebeveynlerden-ebe-
veynlere, ebeveynlerden çocuklara ya da kardeşler arasi) ev içerisinde cid-
di bir huzursuzluğa sebep olacaktir. Bu gibi durumlarda ergenin geleceğe 
yönelik önceliklerini değiştiren durumlar yaratabilmektedir. Bir ergenin 
yükseköğrenime yönelik önceliği, içerisinde bulunduğu aileden herhangi 
bir şekilde uzaklaşma gereksinimiyle yer değişebilmektedir. Böyle bir du-
rumda ergen ailesinden uzaklaşmak için istemediği bir üniversitede eğiti-
mini alabilir ya da emin olmadiği bir evliliğe adim atabilir.

Aile ekonomik yoksunluk içerisinde olduğunda ergenin aile sistemin-
de var olan bu durumdan etkilenmemesi mümkün değildir. Aile içerisin-
de var olan yoksulluk ergenlik döneminin önemli sorunlarindan biridir. 
Ergen, bu dönemde toplumda var olan farkli sosyo-ekonomik düzeyleri 
fark etmeye başlayacaktir. Bu da ergenlerin kendilerine yönelik algilarini 
ve diş dünyaya yönelik algilarini etkileyecektir (Pearlman, 1995). Dolgin 
(2014, s. 124-126) alt sosyo-ekonomik düzeydeki ergenlerin yaşamlarinda 
dört önemli kisitlamanin olduğunu belirtmektedir. Bunlar; alternatiflerin 
kisitli olmasi, umutsuzluk ve güçsüzlük, yoksulluk ve güvensizliktir. 

Ergenlerin içinde bulunduklari gelişim döneminde ailelerine ilişkin 
temel gereksinimlerini Dolgin (2014, s. 393-394) şu şekilde belirtmektedir: 
Bağlilik, psikolojik özerklik, dinleme ve empati, sevgi ve olumlu duygu, 
kabul ve onay, güven ve düzen. Ergenin evinden dişari çikip diş dünyayi 
keşfetmesi sürecinde bağlilik gereksinimi bir tür güven hissiyle ilgilidir. 
Psikolojik özerklik, ergenin kimlik oluşumunu destekleyecek şekilde ebe-
veynlerin ergenin kendi fikirlerini geliştirmesi ve kararlarini almasina yö-
nelik desteği ifade eder. Bu ayni zamanda kabul ve onayla da bağlantilidir. 
Ergenler ebeveynlerinin kendilerini bir birey olarak görmesine yönelik 
gereksinimlere sahiptir. Düzen ise ailenin ergeni izlemesi, ona rehberlik 
etmesi ve kurallar koymasiyla bağlantili bir süreci ifade etmektedir. Sevgi, 
olumlu duygular, empati aile içerisindeki iletişimi kuvvetlendirip ergen 
için ailenin güven verici konumunu korumaktadir. 

Bu sorunlardan yola çikarak Kurtz (1988, s. 451) ailelerle yapilacak 
sosyal hizmet uygulamalarinin dayandiği beş varsayimdan bahsetmekte-
dir ve bu varsayimlari aktarirken sorunlarin çözümü için aile, öğrenci ve 
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okul etkileşimin önemine vurgu yapmaktadir. Buna göre; 

• Aile çocuğun yaşamindaki en etkili sistem olarak görülmekte bu 
sistem problemlerin ortaya çikişinda ya da çözümünde temel bir role sa-
hiptir,

• Öğrencilerin sorunlarinin çözümünde müdahalelerin birden faz-
la sisteme odaklanmasi daha etkili olacaktir. Aile sistemine yönelik mü-
dahaleler oldukça önemlidir.

• Öğrenciler ve aileleri stres altinda olduklarinda okul bu noktada 
dengenin yeniden sağlanmasina katki sağlayabilir.

• Ebeveynlerle yapilan sosyal hizmet uygulamalari bazi yönleriyle 
öğrencilerin okula uyumlariyla doğrudan bağlantili olmalidir.

• Ailelere yönelik hizmetler her şekilde çocuklarin yararinadir.

Bu açidan ergenlik dönemini anlamada ve döneme ilişkin yapilacak 
çalişmalarda -mümkün olduğu koşullarda- aile sisteminin çözüm süreci-
nin dişinda birakilmamasi gerekir.

Akranlara İlişkin Sorunlar

Ergenlik döneminde arkadaşlara ilişkin yaşanan en temel sorunlar bir 
gruba dâhil olmak için ya da dâhil olmaya devam etmek için neler ya-
pilmak zorunda olduğuyla ilgili olmaktadir. Örneğin sigara, alkol ya da 
madde kullanimina yönelik sorunlari bu grup süreçlerinde aramak gerek-
mektedir. Diğer taraftan kimlik gelişimi süreci içerisinde yer alan ergenle-
rin arkadaşlariyla yaşayacaklari iletişim sorunlari ve bunun en istenmedik 
görünümlerinden biri olan şiddet -en fazla vurgulanan kavramiyla ‘zor-
balik’- yine ergenlik döneminin en çok vurgulanan sorunlarindan biridir. 
Ergenlik döneminde ergenin özellikle okula ilişkin yaşadiği sorunlarda 
üzerinde durulan bir diğer konu flört temelli sorunlardir. 

Kimlik oluşumu bireyin kendini nasil tanimladiğiyla bağlantili ola-
rak ele alinmaktadir. Bu açidan ergenin arkadaşlik ilişkileri içerisinde bu-
lunduğu konum ve konum üzerinden kurduğu iletişim kendisi için önem 
taşimaktadir. Gümüşel (2017) kabul edilme, rekabet, üstünlük kurma, ilgi 
çekme, aidiyet ve sadakatin arkadaşlik ilişkileri içerisinde üzerinde duru-
lan duygular olduğundan bahsetmekte olup bu noktadaki riskin ergenin 
kendini grup içerisinde nasil tanimladiği ve buradaki rol tanimlamasinin 
davranişlar üzerindeki etkisi olduğunu belirtmektedir. Ergenlik dönemin-
de özellikle arkadaşlarla kurulan iletişim üzerine yaşanan sorunlari bu 
bağlantida aramak mümkündür. 

Akranlar arasinda yaşanan şiddet ya da zorbalik gibi sorunlar bu dö-
nemin en önemli sorunlarindan birini oluşturmaktadir. Ergenler arasinda 
yaşanan iletişim sorunlarinin en zararli biçimlerinden birini şiddet sorunu 
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olarak belirtmek mümkündür. Due ve diğerleri (2009)’ne göre öğrencile-
rin maruz birakildiklari sorunlardan biri zorbaliktir ve çok sayida ergen, 
kendilerine rahatsizlik veren ya da onlarla alay eden arkadaşlarindan çe-
kindiği için okula gitmek istemeyebilmektedir. Bu gibi olaylar ve yaşanan 
şiddet olaylari notlarin düşmesine, depresyona, psikolojik sorunlara, şid-
detin devamliliğina ve büyümesine sebep olabilmektedir. Dolgin (2014, s. 
484) zorbaliği akran ilişkilerinin ‘karanlik yüzü’ olarak belirtmektedir.  

Ergenler bu dönemde bir arkadaş grubuna dâhil olmak, bir arkadaş 
grubu tarafindan kabul edilmek isterler. Kulaksizoğlu (2015) ergenin ar-
kadaş etkisine açik olduğunu, sigaranin, alkolün ya da bağimlilik yapici 
maddelerin kullanildiği bir arkadaş çevresine sahip olan ergen için bu ar-
kadaş çevresinin bir özendirici etki yapabileceği gibi ergenin bu grubun 
bir üyesi olarak kalmak için de bu tarz eylemlere yönelebileceğini belirt-
mektedir. Arman, Bereket ve Ateş (2011)’e göre arkadaş grubunda yapilan 
israrlara gençler, çoğunlukla direnç göstermemekte ve arkadaş grubunun 
dişinda kalma riski ile zararli maddelerin kullanimi kaçinilmaz olmakta-
dir.

Ergenlik döneminde karşi cinse olan özel ilgili flört konusunu bera-
berinde getirmektedir. Bununla birlikte ergenler için flörtün sorun olabil-
diği durumlar söz konusudur. Ergenin flört etmek istediği kişinin karşilik 
vermemesi ya da flörtün sona ermesi ergen için kaygiyi ve aşiri yikici 
deneyimleri beraberinde getirebilmekte ve bu yikici deneyimler ergenler 
zararli alişkanliklar araciliğiyla unutmaya çalişabilmektedirler. Diğer ta-
raftan temelinde sağliksiz bir iletişimin yer aldiği flört esnasinda ergenler 
fiziksel, duygusal ya da cinsel saldirganliğa maruz kalabilmektedir (Dol-
gin, 2014). Arman ve diğerleri (2011)’ne göre her sosyo-ekonomik düzey-
den pek çok ergen flört ilişkilerinde istismara maruz kalabilmektedir. Bu 
sorun okul başarisinda düşüş, huzursuz davranişlar, ağlama krizleri, za-
rarli maddeleri kullanmaya başlama ya da erken yaşta gebelik gibi sorun-
larla beraber ele alinmaktadir. 

Okula İlişkin Sorunlar

Ergenlik döneminde okul, ekolojik yaklaşimin ele aldiği en önem-
li sistemlerden biridir. Okulun güçlendirici, öğretici, eğlendirici, eğitici 
olumlu bir ikliminin olmasi, okulun adim adim ergenleri başarili bir gele-
ceğe hazirlamasi ve ergenleri güçlendirmesi beklenir, ancak ergenler için 
okul ortami her zaman böyle değildir. Okul ortami ergenlerin kendilerini 
güvende hissetmedikleri, orada geçirilen vaktin boşa harcandiğini düşün-
dükleri, sosyal destek göremedikleri, güçsüzleştiren pratiklere dönüşe-
bilmektedir. Dupper (2013) okul ortaminda bir öğrencinin, kendini okula 
ait hissetmeme, okula uyum sağlayamama, kendini güvende hissetmeme, 
akran zorbaliği, öğretmenlerle ve öğrencilerle anlaşmazlik, taciz, suç, si-
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navlar ve okul kurallari bağlantili sorunlar yaşayabildiğini belirtmektedir. 
Bu sorunlar ergenlerin okuldan kaçmalarina, okulu birakmalarina sebep 
olabilmektedir. Okulun sosyal destek sağlayan bir sistem olmaktan uzak-
laşmasi ergenin de okuldan uzaklaşmasina yol açmaktadir. 

Dolgin (2014) öğrencilerin okul ortaminda kendini güvende hisset-
memelerinin, kendisinden kuşku duyulduğunu düşünmelerinin, öğrenci-
ler arasinda ayrimcilik yapildiğina inanmalari gibi okul iklimine yönelik 
sorunlarin başariyi desteklediği ya da engellediğinin söylenilebileceğini 
ifade etmiştir. Okul sisteminin en önemli unsurlarindan biri öğretmen-
lerdir. Öğretmenlerin öğrencilere destek olmamalari, ilgi göstermemeleri, 
iyi bir öğrenme ortami sağlamamalari, öğrencilere inanmamalari, sinifta 
küçük düşürmeleri, takdir etmemeleri, şiddet uygulamalari, kendilerine 
anlaşilmadiklarini hissettirmeleri okulda yaşanacak en önemli sorunlar-
dandir.

Ergenler, ders programlarina, derslerin işlenişine, okul başarisinin 
değerlendirilme sistemine, okulun fiziksel imkânlarina, arkadaş ilişkile-
rine ve öğretmenin kişiliğine yönelik sorunlar yaşayabilmektedirler (Ku-
laksizoğlu, 2015). Özellikle bu dönemde öğretmenler tarafindan takdir 
edilmek ve öğretmenlerin öğrencilere yönelik inançlari önem taşimakta-
dir. Öğrencilerin geleceklerine yönelik inanci düşük olan öğretmenlerin 
bunu öğrencilere yansitmalari kaçinilmaz olabilmektedir. Bu beklentiler 
öğretmenlerin davranişlarina yansiyabilmekte ve öğrenciyle olan ilişki-
lerini etkilemektedir. Bu durum da öğrencilerin okul başarisina yönelik 
sonuçlari doğurabilmektedir (Tatar, 2005).

Sigara, alkol ve madde kullanimina ilişkin sorunlar günümüzde er-
genlerin gündemlerini işgal eden konulardir. Okulda bu tarz eğilimleri 
olan arkadaşlarinin bulunmasi, okul çevresinde bu tarz ürünlerin satiliyor 
olmasi gibi durumlar ergenleri bu soruna daha da yakin hale getirebilmek-
tedir. Kulaksizoğlu (2015) kötü alişkanliklara sahip bir arkadaş çevresini 
madde kullaniminin sebepleri arasinda ele almaktadir. Gümüşel (2017) 
ise okul başarisinda düşme görülen, okul kurallari ile çatişan ve okulda 
sorunlu öğrenci olarak görülen ergenlerin madde kullanimi açisindan risk 
altinda olduklarini belirtmektedir.

Aileye ilişkin sorunlarin bir benzeri okula ilişkin sorunlar kisminda 
da ele alinabilecek niteliktedir. Bu sorun, öğretmenlerin ya da okul idare-
sinin tutumudur. Okul kurallari ve bu noktadaki olumsuz/baskici tutum-
lar öğrenciler için bir soruna dönüşebilmektedir (Dupper, 2013). İdarenin 
ergenlerin okul başarisi, geleceğe yönelik hazirliklari, başarili bir kimlik 
gelişimi gibi konulardan ziyade ergenlerin sorunlu davranişlar sergileme-
meleri için kontrol edilmeleri üzerinde durmasi ve ergenin bunu bağimsiz-
liğina bir müdahale olarak algilamasi önemli bir sorun haline gelmektedir. 



Ahmet Ege362 .

Bağimsizlaşma ihtiyaci ve önüne getirilen konulara yönelik sorgulama ka-
pasitesinin artmasi, ergenlerin okul kurallarina yönelik itirazlarini ve bu 
kurallara uymaya yönelik direnci beraberinde getirmektedir. Bu da olum-
lu okul iklimine negatif bir girdi yapabilmektedir

Ergenlerin Algıladıkları Sosyal Destek

Caplan (1974, s. 4) sosyal destek sistemini “bireylerin kendileri hak-
kinda geribildirim alma firsatinin olduğu ve başkalarina yönelik beklen-
tilerine cevap alabildiği sosyal birlikteliğin sürdürülmesi” olarak ifade 
etmektedir. Bu destekleyici çevre bireye, birey ihtiyaç duyduğu zaman 
bilgi ve bilişsel rehberlik, maddi/somut kaynaklar ve yardim ile duygusal 
destek sağlamaktadir. Cobb (1976, s. 300) ise bu tanimdan farkli olarak, 
sosyal desteği bireyi sevildiğine, sayildiğina, değer gördüğüne ve kendisi-
ni karşilikli yükümlülüklerin olduğu bir iletişim ağina ait hissettiğine yö-
nelik bir bilgi olarak ele almiştir. Benzer şekilde Sarason, Levine, Basham 
ve Sarason (1983, s. 128) sosyal desteği, bireylerin çevresinde kendilerini 
sevdiğini, önemsediğini, değer verdiğini bildikleri ve güvendikleri kişi-
lerin olmasi ve bu kişilerin ihtiyaç duyulduğunda hazir bulunmasi olarak 
tanimlamaktadir.

Başka bir tanimlamada Barker (2003, s. 454) sosyal destek kavramini; 
toplumda yaşamak için çaba sarf eden insanlarin ihtiyaçlarini karşilayan 
resmi olan veya olmayan aktivite ve ilişkiler olarak tanimlanmaktadir. 

Tanimlar incelendiğinde sosyal destek kavramiyla nitelenen bu ifa-
deler en temelde ‘destek’ kavramini içermektedir ve ergenlik dönemi de 
desteğe yoğun şekilde ihtiyaç duyulacak gelişim dönemlerinden biridir. 
Bu açidan ergenin bu gelişim döneminde geribildirimler alma, değer gör-
me, destek görme, ait hissetme, beklentilerine cevap alma ihtiyaci içeri-
sinde olacaği muhtemeldir. Tanimlarin en önemli ortak noktasinin sosyal 
desteğin çok boyutlu, çok düzeyli bir yapiyi içermesi olduğunu söylemek 
yanliş olmayacaktir. 

Literatürde siklikla ele alinan sosyal destek boyutlari duygusal des-
tek, araçsal destek ve bilgi desteğidir. Araçsal destek maddi destekleri 
içermektedir. Materyal sağlama, ekonomik destek ya da günlük işlerin 
sağlanmasi buna örnek verilebilir. Bilgi desteği, bireyin sorunlari ve ihti-
yaçlari çerçevesinde bunlarla baş edebileceği bilgilerin kendisine sağlan-
masi ya da rehberlik olarak ele alinmaktadir. Duygusal destek ise; empati 
gösterme, ilgi gösterme, rahatlatma, duygulanim ve destekleme ile bağ-
lantili ele alinmaktadir (House, & Kahn, 1985, akt. Cohen, 2004; Duyan, 
2001). 

Benzer şekilde Cankurtaran Öntaş (1999, s. 146)’a göre sosyal destek, 
çevreden gelecek ilgiyi, duygusal yakinliği ve iletişimi içermekte, bireyin 
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sorunlarini çözmesi aşamasinda maddi kaynaklar, zaman ve çaba gibi yar-
dimlarla kişiye destek olmakta ve bireyin yaptiği bir işin veya düşüncele-
rinin doğruluğunu ya da yanlişliğini belirlemektedir.

Bu kapsamda duygusal destek, araçsal destek ve bilgi desteği üze-
rinden düşünülecek olursa ergenlerin sosyal desteğe ilişkin ihtiyacinin 
karşilanmasi açisindan sağlikli bir aile yapisi, nitelikli arkadaşliklar ve 
destekleyen öğretmenlere ihtiyaç olduğunu söylemek yanliş olmayacaktir. 
Bununla birlikte ergenlik döneminde, aile, arkadaş, okul gibi sistemler 
ile kurulan karşilikli etkileşimler, ergen için pek çok sorunun da yaşa-
nabileceği bir dinamizme sahiptir. Bu sorunlarin çözümü için yukarida 
belirtilen destek mekanizmalarinin işler hale gelmesi oldukça önemlidir. 
Ergenlerin sosyal destek sistemlerinin nitelikli bir işleyişe sahip olmasi 
hem bugünleri hem de gelecekleri açisindan önem taşimaktadir. Gelinen 
noktada ergenlik dönemi sorunlari ve ergenlerin baş etmeleri gereken so-
runlar oldukça karmaşik bir görünüme sahiptir. Ergenlik döneminde yaşa-
nan pek çok sorun, ergeni sosyal destekten yoksun birakacak ya da sahip 
olduklari sosyal destek mekanizmalarini yetersiz birakacak potansiyele 
sahiptir.

Sosyal destek doğrudan ekolojik çevre ile bağlantilidir. Yani kişinin 
hangi çevresel sistemlerle bir arada olduğu ve bir sorun aninda bu sistem-
lerle dinamik bir etkileşim kurup kuramadiği önem taşimaktadir.

Bu noktada ergenlerin sosyal destek mekanizmalarinin ne olduğu so-
rusu önem taşimaktadir. Bu sorunun cevabini verme noktasinda ergeni 
çevresi içerisinde ele almak faydali olacaktir. Ergeni temel olarak aile, ar-
kadaş, öğretmen ve yaşadiği çevre sistemleri çevrelemektedir. Dolayisiyla 
sosyal desteği ergene sağlamasi beklenen çevre, onun ekolojik çevresidir. 
Yildirim (1997) bireyin ailesi, en geniş aile çevresi, arkadaşlari, karşi cins 
arkadaşi, öğretmenleri, iş arkadaşlari, komşulari, ideolojik, dinsel veya 
etnik gruplar ile bireyin içinde yaşadiği toplum gibi faktörlerin o bireyin 
sosyal destek kaynaklarini oluşturduğunu belirtmektedir. Özbesler (2001, 
s. 11), sosyal destek mekanizmalarinin genel olarak formal ve informal 
olarak iki bölüm içerisinde ele alindiğini belirtmektedir. Buna göre kamu 
kurum ve kuruluşlari, sivil toplum kuruluşlari ya da gönüllü kuruluşlar 
formal destek kaynaklari; aile, akraba, arkadaş, komşu gibi kişinin yakin 
sosyal çevresinde bulunan bireyler ya da herhangi bir biçimde destek olan 
diğer bireyler ise informal sosyal destek kaynaklaridir.

Ergenlik dönemi, ergenin artik evin dişinda ve ebeveynleri olmadan 
bağimsiz olarak geçirdiği sürenin artmasiyla birlikte farkli sistemlerle et-
kileşime girdiği bir dönemdir. Ergenlik döneminde akran ilişkileri önemli 
bir yer tutmakta olup formal olmayan önemli bir sosyal destek kaynaği 
olarak arkadaşlar önemli bir vurguya sahiptir. Arkadaşlardan ya da diğer 
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kaynaklardan alinan sosyal desteğin de gerçek anlamda bir sosyal destek 
olup olmadiği önem taşimaktadir. Şahin (1999, s. 87) etkili ve olumlu bir 
sosyal destek için bireyin duyduğu gereksinimle, bu gereksinime verile-
cek sosyal desteğin türü ve niteliğinin üst üste gelmesiyle sağlanacağini 
belirtmiştir.

Ergenlerin talep edeceği sosyal destek ve bu desteğin nasil karşila-
nacaği konusu onlarin özellikle geleceğe yönelik beklentileri konusunda 
önem taşimaktadir. Çünkü bu dönem ergenlerin, geleceklerine doğru iler-
lerken yanlarinda güvenebilecekleri, sevebilecekleri, kendilerine değer 
veren bireyleri bulmak isteyecekleri, gelecekle ilgili konuşmak isteyecek-
leri, geleceğe yönelik planlari konusunda kendileriyle ilgilenecek birile-
rini arayacaklari, geleceğe yönelik beklentileri konusunda geri bildirim 
almak isteyecekleri, beklentileri için araçsal desteklere ihtiyaç duyacakla-
ri bir gelişim dönemi olacaktir. Bu desteğin doğru ve nitelikli bir şekilde 
sağlanmasi ergenlerin geleceğe yönelik beklentilerine de destek olacaktir.

Ergenlerin geleceğe yönelik beklentilerinin şekillenmesinde bir sos-
yal destek mekanizmasina sahip olmalarinin, bu mekanizmalarin sunduğu 
desteğin türünün ve niteliğinin önemi büyüktür. Bununla birlikte bireyin 
sahip olduğu sosyal desteği nasil algiladiği da önemsenen ve ölçülmeye 
çalişilan başliklardan biridir.

Procidano ve Heller (1983) bireyin sosyal destek mekanizmalarinin 
varliğina, sosyal destek işlevlerinin yeterli olup olmadiğina ya da istediği 
tür sosyal desteğe ihtiyaci olduğunda sahip olup olmadiğina yönelik ola-
rak kendi yargisini algilanan sosyal destek olarak tanimlamaktadirlar.

Benzer şekilde Varni, Katz, ColegroveJr ve Dolgin (1994, s. 21) algi-
lanan sosyal desteği, bireyin ihtiyaci olduğunda yanlarinda yardima hazir 
ve ona değer veren birilerinin olmasi ve kurulan ilişkiden olumlu bir fayda 
sağlamiş olduğunun farkinda olarak bu durumu kendisi için bir destek 
biçiminde yorumlamasi olarak tanimlamişlardir. Başka bir tanimlamada 
ise bireyin farkli sistemlerle kurduğu destek amaçli etkileşimleri yorumla-
masi ve etkileşimde olduğu bireylere kişisel anlamlar yüklemeye yönelik 
öznel değerlendirmesi algilanan sosyal destek olarak ele alinmiştir (Akyol 
ve Sali, 2013, s. 1380). Güzel (2005, s. 41) de algilanan sosyal desteğin iki 
temel bileşeni bulunduğunu ifade etmiştir. Bunlar ihtiyaç duyulduğunda 
başvurulabilecek insanlarin varliği algisi ve var olan destekten memnuni-
yet derecesidir.

Özetle bireyin sosyal destek ihtiyacinin karşilanip karşilanmadiği-
na ve sosyal destek mekanizmasinin varliği ve niteliğine yönelik kendi 
algisinda anlam kazanan yorumsamaci karari, algilanan sosyal destek 
olarak tanimlanabilir. Bireyin öznelliğini, biricikliğini işin içine katmasi 
açisindan algilanan sosyal destek ifadesi, süreçleri bireyin gözünden gör-
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me firsati vermektedir. Ergenlerle yapilacak çalişmalarda algilanan sosyal 
desteğin keşfedilmesi, ergenin bulunduğu yerden başlanmasi, ne tür bir 
sosyal destek ihtiyaci olduğunun anlaşilmasi, bu kapsamda yapilandirila-
cak hizmetlerin yönünü belirleme imkâni sağlayacaktir.

Bu kapsamda çeşitli sorunlar ve sosyal destek ihtiyaci içerisindeki 
ergenler için okul sosyal hizmeti uygulamalari ergenlik dönemini destek-
lemek için önemli bir hizmet alanini oluşturmaktadir.

Okul Sosyal Hizmeti

Bu başlik altinda ilk olarak ergenlerle yapilacak çalişmalar açisin-
dan sosyal hizmetin yeri ve ardindan ergenlerin ekosisteminin önemli 
bir parçasi olan okul sisteminde sosyal hizmetin yeri ele alinmaktadir. 
Okul sosyal hizmeti özellikle eğitim sürecini çeşitli sorunlarin eşliğinde 
sürdürmek durumunda kalan ve yeterli sosyal desteğe sahip olmayan er-
genlerle bağlanti kurmak ve ergen için planli değişim sürecinin başlamasi 
açisindan önemli bir firsat sunmaktadir. 

Sosyal hizmet bireylerin iyilik halini geliştirmek, sorunlarini çöz-
mek, bireyleri güçlendirmek ve özgürleştirmek için çalişan; toplumsal 
değişimi, gelişimi ve bütünleşmeyi destekleyen, bireylerle toplumsal ya-
pilari ilişkilendiren ve bireylerin çevreleriyle etkileşim noktalarina müda-
hale eden uygulama temelli bir meslek ve akademik bir disiplin olarak ele 
alinmaktadir. Bu çalişmalari yaparken sosyal hizmetin temelinde yer alan 
ilkeleri sosyal adalet, insan haklari, kolektif sorumluluk ve farkliliklara 
saygi olarak belirtilmektedir (IFSW, 2001. akt. Duyan, 2010; IFSW, 2014).

Bu tanimin katkisiyla sosyal hizmet, ergenlik dönemine yönelik ça-
lişmalarini temel olarak, ergenlerin sorunlarinin çözümüne katki sunmak, 
onlari bugünü ve geleceği için güçlendirmek ve özgürleştirmek, bunu ya-
parken ergenleri toplumsal kaynaklarla ilişkilendirmek ve toplumu da 
ergenlerin bu gelişim dönemine katki sunmaya davet etmek şeklinde ele 
alinabilir. 

Sosyal hizmet, ergenlerin sorunlarini, ihtiyaçlarini, ihtiyaç duydukla-
ri sosyal desteği çok düzeyli anlamayi sağlayacak bir bilgi temeline, güç-
lendirme ve özgürleştirmeye yönelik bir anlayişla sorunlarin planli bir şe-
kilde çözülmesini sağlayacak bir beceri temeline ve bütün bunlarin insan 
haklari ve sosyal adalet gibi ilkelerle yapildiği bir değer temeline sahiptir.

Steinberg (2013) ergen gelişiminin, ergenlerin büyüdüğü ortamdan 
bağimsiz olarak anlaşilamayacağini belirtmektedir. Sosyal hizmet, bireye 
yönelik çalişmalarini yürütürken bireyi çevresi içerisinde değerlendirip, 
sorunlara ve ihtiyaçlara yönelik bütüncül bir bakiş açisi geliştirir. 

Sosyal hizmeti ergenlerle birlikte çalişmak için sahaya iten sebep-
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lerden biri ergenin çevresinin ergene bir sosyal destek sağlamaktan çok 
onu güçsüzleştiren süreçleri beraberinde getirdiği durumlardir. Sheafor ve 
Horejsi (2015) hem bireyin hem de çevresinin sürekli bir değişim halinde 
oluşuna ve buna uyum sağlamanin devamli olmasi zorunluluğuna vur-
gu yapmaktadir. Dolayisiyla bu sürekli ve karmaşik etkileşim ağinin hali 
hazirda yoğun ve hizli bir gelişim döneminin içerisinde bulunan ergenler 
için çeşitli zorluklari beraberinde getirdiği durumlarin oluşmasi muhte-
meldir. Sosyal hizmet için bu süreçte atilacak ilk adim ergenin, ergenlik 
döneminin, bu dönemdeki sorunlarinin ve geleceğe yönelik kurgusunun 
anlaşilmasi ihtiyacina cevap vermektir. Webb (2017) yardim sürecinin, 
yapilacak çalişmalarda sorunun ortaya çikmasina neden olan, soruna kat-
kida bulunan ve bunu devam ettiren tüm faktörleri olabildiğince anlaya-
bilmeyle ilgili olduğunu belirtmektedir. 

Tam da bundan dolayi sosyal hizmetin, hizmet alana yönelik müdaha-
lelerine başladiği yer, bireyin ‘bulunduğu yerdir’. Bireyin bulunduğu yer 
yaşadiği sorun içerisinde konumlandiği ve ayni zamanda sorunu anlam-
landirdiği yerdir. Bu bakiş açisi sosyal hizmet müdahalelerinde önemli bir 
yol göstericidir.

Sosyal hizmet ergenlere yönelik çalişmalarini sadece ergen üzerinden 
değil sorunun çözümünde etkili olan farkli sistemleri de ele alarak gerçek-
leştirmektedir. Ergenin yaşadiği bir sorunla ilgili olarak kendisi, ailesi, 
arkadaşlari, yakin çevresi, öğretmenler, okul, yaşanilan çevre ve toplum, 
sosyal hizmet uygulamalarinda ele alinan sistemlerdir. Örneğin ekonomik 
nedenler ya da akran zorbaliği nedeniyle okul devamsizliği sorunu olan 
bir ergenin sorununun çözümü sadece kendisiyle yapilacak çalişmalardan 
daha fazlasini gerektirmektedir. 

Görüldüğü gibi sosyal hizmet müdahalesi, mikro düzeyden makro 
düzeye kadar ergenin çevreleyen ekosistemik ağin tamami üzerinden bir 
değerlendirme yapmaya çalişmaktadir. Örneğin sokakta çalişan çocukla-
rin yaşadiği soruna yönelik müdahaleler, bu krizin tam orasinda yer alan 
çocuklar ve aileleri için doğrudan sunulacak hizmetlerin yani sira, yoksul-
luk temelli bu yapisal sorunun ortadan kalkmasina yönelik makro düzey-
de yapilacak doğrudan olmayan müdahaleler gerekmektedir. Webb (2017) 
de benzer şekilde çocuklar ve onlarin çevreleri arasindaki karmaşik etki-
leşimin; çocuğun biyolojik durumunu, mizacini ve gelişimsel durumunu; 
çocuğu çevreleyen aile ve kültür bağlamini ve çocuğun fiziksel ve sosyal 
çevresini eş zamanli olarak düşünmeyi gerektirdiğini belirtmektedir. 

Bu etkileşimlere yönelik anlayiştan yola çikarak çoklu düzeyde er-
genlerle yapilacak çalişmalar doğrudan ergenin kendisi ile çalişma, er-
genlerle grup çalişmasi, ailelerle çalişma, okul temelli çalişmalar ve top-
lumla çalişma gibi çok düzeyli çalişmalar olmalidir. Ergenlik döneminde 
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yaşanan, düşük akademik başari, ihmal ve istismar, yoksulluk, sokakta 
çalişma, akran zorbaliği, madde kullanim gibi sorunlarin çözümü üzerine 
yapilacak çalişmalar, sadece ergenin kendisi üzerinden ele alindiği tak-
tirde şüphesiz ki etkisini kisa sürede yitirecek çözümler ortaya konulmuş 
olacaktir.

Birey, gelişiminin her evresinde farkli sorunlarla karşilaşir ve farkli 
ihtiyaçlara sahiptir. Ergenlik dönemine ait sorunlarin çözümü ve ihtiyaç-
larin karşilanmasinda, ergenlerin vakitlerinin en büyük kismini geçirdiği 
-ya da geçirmelerinin beklendiği- eğitim kurumlarina büyük sorumluluk-
lar düşmektedir, düşmelidir. Bu noktada okullarda yapilanmasi beklenen 
okul sosyal hizmeti, ekosistemik bütüncül bakiş açisinin sisteme olumlu 
bir katki sunacaği düşünülen sosyal hizmet alanlarindan biridir. 

Okul sosyal hizmeti çocuk ve ergen refahi açisindan önemli bir sosyal 
hizmet uygulama alanidir. Dünya üzerinde pek çok ülkede okul sosyal 
hizmet uygulamalari araciliğiyla, çocuk refahi açisindan önemli uygula-
malar gerçekleştirilmektedir. Başta Amerika Birleşik Devletleri ve pek 
çok Avrupa ülkesinde okul sosyal hizmet uygulamalari gerçekleştirilmek-
te olup bu alanda sosyal hizmet uzmanlari istihdam edilmektedir.

Duman (2008, s. 35) okul sosyal hizmetini “öğrencilerin içinde bulun-
duklari gelişim dönemi, içinde bulunduklari aile koşullari, o dönem içinde 
yaşadiklari çeşitli sorunlarin çözümü, ihtiyaç duyulan hizmetlerden ya-
rarlanmalari ve böylece eğitim etkinliklerini başarili bir şekilde sürdüre-
bilecekleri bir duruma gelmelerini sağlama gibi birçok hizmeti yürütmek 
üzere okullarda yer alan, sosyal hizmetin mesleki etkinlik alanlarindan 
birisi” olarak tanimlamiştir. Duyan ve diğerleri (2008, s. 31) okullarda sos-
yal hizmet uygulamalariyla erişilmek istenen amaci ‘her koşulda çocuğun 
yüksek yararini korumak’ olarak belirtmişlerdir.

Okullar bir bireyle gerçekleştirilebilecek planli değişimler için yetiş-
kin olmadan önce kendisine ulaşilabilecek en önemli kurumdur. Okullar 
ergenlere doğrudan ulaşma imkâni sunmasinin yaninda ergenler ile ya-
pilacak çoklu düzey müdahaleler için de bulunmaz bir imkân sunmakta-
dir. Bu açidan okul sosyal hizmeti özellikle ergenlerle bağlanti kurmak ve 
planli değişim sürecinin başlamasi açisindan önemli bir firsat sunacak-
tir. Diğer taraftan okullar araciliğiyla ergenin ekosistemindeki ailesine, 
arkadaşlarina, yaşanilan çevreye ulaşmanin ve bu sistemlerden kaynakli 
sorunlarin çözümüne katki sunulabilecektir. 

Bireyi çevresi içerisinde ele alan ve planli müdahalelerini ekolojik 
yaklaşimin bütüncül bakiş açisiyla gerçekleştiren sosyal hizmet mesleği, 
doğasi gereği mesleki çalişmalarini sadece okul sinirlari içerisinde değil; 
sorununa çözüm aranan ergenin etkileşimde olduğu bütün sistemlerle yü-
rütmektedir. Özkan ve Kiliç (2014) da okullarda psikososyal ekibin bir 
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parçasi olan sosyal hizmet uzmanlarinin, ergenleri, yaşanan sorunlarin 
tek kaynaği olarak görmeden; ergenlerin ebeveynlerini, arkadaşlarini, 
okulu ve ilgili diğer sistemleri sorunun çözümüne dahil eden ekolojik yak-
laşimin ‘çevresi içerisinde birey’ bağlamini kullanarak yapacaklari müda-
halelerin önemine işaret etmektedirler. Bu yolla ergenlerin iyilik halleri-
nin ve eğitim süreçlerinin verimliliğinin artirilmasinda, olumlu bir okul 
iklimi oluşturulmasinda ve geleceğe yönelik olumlu adimlar atilmasinda 
okul sosyal hizmetinin önemli bir katki sunacaği düşünülmektedir.

Bu katki sunma sürecinde sosyal hizmet ergenlerin sorunlarinin çözü-
mü için ya da sosyal destek ihtiyaçlarinin karşilanmasi için çevresel bütün 
kaynaklari değerlendirmekte ve ergenlerin ihtiyaçlarina yönlendirmek-
tedir. Sosyal hizmet o bölgede bulunan ve ergenlere hizmet sunabilecek 
diğer kurum ve kuruluşlarla bağlanti kurma çalişmalari yürütmektedir. 
Okullarda görev yapan sosyal hizmet uzmanlari; sağlik merkezi, sosyal 
hizmet merkezi, gençlik merkezleri, çocuk kulübü, halk eğitim merkezi, 
sosyal yardimlaşma ve dayanişma vakfi, sivil toplum örgütleri, özel eği-
tim merkezi, aile ve çocuk mahkemeleri gibi kurum ve kuruluşlarla bir 
koordinasyon içerisinde çalişmalarini yürütür. 

Özbesler ve Duyan (2009) okul sosyal hizmeti, öğrencilerin içinde 
bulunduklari gelişim dönemi, aile ve yaşam koşullari nedeniyle yaşadik-
lari sorunlarin çözümü, gereksinim duyulan hizmetlerden yararlanmalari 
ve böylece eğitim etkinliklerini başari ile sürdürmelerini sağlama gibi psi-
kososyal hizmetler sunduğunu ve bu hizmetleri eğitim ekibi ile ekip çaliş-
masi anlayişinda yürütmekte olduğunu vurgulamişlardir. Sosyal hizmet 
uzmani bu çalişmalarini okul yönetimi, okul psikolojik danişmani, psi-
kolog, okul hekimi, okul hemşiresi, branş öğretmenleri, öğrencilerin sinif 
öğretmenleri ile ekip çalişmasi çerçevesinde işbirliği içerisinde yürütür.

Gerçekten de günümüzde ergenlik dönemine ilişkin karmaşik sorun-
lar göz önüne alindiğinda ve bu sorunlarin çözümünde pek çok farkli mes-
leğin bilgi ve deneyimi düşünüldüğünde, okullarda oluşturulacak disip-
linlerarasi ekip, eğitim etkinliğinden en yüksek faydanin sağlanmasinda 
önemli bir katki sunacaktir. Bu katki da ergenlerin gelecek beklentilerinin 
önündeki engeller için bir çözüm unsuru olacaktir. 

Okul sosyal hizmet uzmanlari çoklu düzeyde sorunlarin (okul terki, 
okul devamsizliği, düşük akademik başari, madde bağimliliği, ihmal ve 
istismar, yoksulluk, sokakta çalişma) etkisi altinda olan çocuklarla birlikte 
sorun çözümüne yönelik müdahaleleri öncelikli olarak ele almaktadir. Bu-
nun yani sira sosyal hizmet uzmanlari bir bütün olarak eğitim ortaminda 
olumlu iklim yaratmayi amaçlayan koruyucu, önleyici ve geliştirici çaliş-
malar da yaparlar (Karataş, Gencer, Çaliş & Ege, 2014). 

Okul sosyal hizmeti uygulamalari kapsaminda okul sosyal hizmet uz-
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maninin rollerini Dupper (2013, s. 9) risk altinda bulunan öğrencilerin ve 
ailelerin desteklenmesi, ailelerin endişelerini okul çalişanlari ile paylaş-
malari için güçlendirilmesi, ev ve okul arasinda iletişim ağlarinin açik tu-
tulmasi, çocuklarin eğitim ihtiyaçlarinin anlaşilmasi, öğrencilerin yaşam 
koşullari ve yaşadiklari mahallelerin koşullarinin tespiti, diğer kurum ve 
kuruluşlara yönlendirmeler yapilmasi ve ihtiyaçlari ya da sorunlari gereği 
farkli kurum ve kuruluşlara yönlendirilmiş öğrencilerin izlenmesi, risk 
altinda bulunan öğrencilere ve ailelerine daha iyi hizmetler sunmak için 
toplumsal kaynaklarin bulunmasi ve geliştirilmesine yönelik toplumla iş-
birliği yapilmasi olarak belirtmiştir.

Duyan ve diğerleri (2008) sosyal hizmet uzmanlarinin okul, aile ve 
çocuğun çevresi arasinda bir köprü işlevi gördüğünü belirterek okullarda 
görev yapan sosyal hizmet uzmanlarinin rollerinden bazilarini şu şekilde 
siralamişlardir: Risk altinda olan öğrenci ve ailesi için savunuculuk rolü 
üstlenmek, aileleri güçlendirmek, okul ve ev arasindaki iletişimi sürdür-
mek, ailelerin çocuklarinin eğitim ihtiyaçlarini anlamasina yardimci ol-
mak, öğrencinin yaşam koşullari hakkinda öğretmene bilgi vermek, risk 
altindaki çocuklar ve ailelerinin hizmet alacaği kurumlara ihtiyaci olan-
lari yönlendirmek.

Bu rollerden de yola çikarak okullarda sosyal hizmet mesleğinin, ço-
cuğun yüksek yarari için; öğrenci, ailesi, okul ve toplum arasinda koordi-
nasyonun sağlanmasinda önemli bir işlevi bulunduğu söylenebilir. Bu rol 
okullarin da işlevselliğini artiracak bir roldür. Bu yolla okullar toplumsal 
sorunlar açisindan çözümler üreten eğitim kurumlari haline gelebilir (Du-
man, 2000). Çocuklara ve ergenlere yönelik yaşanan sorunlarin, çevrele-
rindeki sitemlerin onlarda yarattiği baskinin ve bu ekosistemik sorun sar-
malinin çözümünün okullar araciliğiyla gerçekleştirilebilmesi ve gerekli 
müdahalelerin yapilabilmesi hem çocuklarin ve ergenlerin okul başarisini 
hem de toplum refahini olumlu anlamda etkileyecek bir faktördür (Gökçe-
arslan Çifci, Aktan, & Aksu, 2017).

Görüldüğü gibi yukarida sayilan özellikleri, uygulamalari vb. açi-
sindan okul sosyal hizmeti okullarda ergenlerin sorunlarinin çözümüne 
katki sağlayacak bir uygulama alanidir. Ergenler ailelerine, akranlarina 
ya da öğretmenlerine ilişkin sorunlar sebebiyle, ergenlik dönemini çeşitli 
sorun ve bir sosyal destek ihtiyaciyla devam ettirdiğinde, buna müdahale 
edebilecek yöntemleri açisindan okul sosyal hizmeti önem taşimaktadir.

SONUÇ

Ergenlerin sorunlari ve ihtiyaçlari görüldüğü gibi çok boyutlu ve kar-
maşik bir görünüme sahiptir. Bu sorunlar fiziksel, sosyal ve kültürel bo-
yutlariyla zorlayici koşullar içerisinde yaşayan ergenler açisindan daha da 
olumsuz yaşam deneyimlerine yol açabilmektedir. Bu açidan, ergenlerin 
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sorunlarinin tespit edilmesinde, çözümüne yönelik müdahalelerde, sosyal 
destek ihtiyaçlarinin karşilanmasina yönelik çalişmalarda okul sosyal hiz-
meti oldukça işlevsel bir hizmet sunacaktir.

Ergenler özellikle en yakin çevresel sistemleri olan aile, arkadaş ve 
öğretmen sistemleriyle sorunlar yaşadiklarinda ayni zamanda bu sistem-
lerin ergenlere sağlayabileceği sosyal destekten de yoksun kalabilmekte-
dir. Özellikle ailede var olan yoksulluk ve ebeveynlerle yaşanan sorunlar, 
akran şiddeti, flörte yönelik sorunlar, öğretmenlerle yaşanan iletişim so-
runlari, okulun ihtiyaçlari karşilamamasi ve diğer pek çok sorun açisin-
dan okul sosyal hizmeti, çözüme katki sunacak bir hizmettir. Ergenlerin 
geleceğe yönelik atacaği adimlarin güçlenmesinde bu sorunlarin çözümü 
için yalniz olmadiklarini ve gerekli durumlarda kendileri için planlanmiş 
kurumsal hizmetlerin olduğunu bilmeleri önemlidir.

Bu kapsamda okul sosyal hizmetinin Türkiye’de yapilandirilmiş bir 
hizmete dönüşmesi, okul sosyal hizmetinin sunacaği katkilarin göz önün-
de bulundurulmasi ve bu hizmete yönelik ihtiyacin karşilanmasi büyük 
önem taşimaktadir.
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İkinci Dünya Savaşi’nin devam ettiği yillarda Türkiye’yi yöneten Re-
fik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu hükümetlerinin ortak hedeflerinden biri 
de, azalan üretim ve ithalat koşullarinda oluşan darlikla mücadele etmek, 
enflasyonist baskilar karşisinda halka destek olmak ve büyük kentlerde ya-
şayanlarin önemli ihtiyaçlarini temin etmekti (Boratav, 2002: 334-335). 
Bütün bu çabalara rağmen savaşin hemen ardindan ülkenin hem ekono-
mik hem de sağlik durumu olumsuz yönde etkilendi. Salgin hastaliklar ve 
özelikle veremli hasta sayisi artti. Hastalarin korunmasi ve iyileştirilmesi 
için gayret gösterilmesine rağmen esas faktör maddi kaynakti ve sağliğin 
korunmasi için ayrilan maddi kaynak sorunlarin giderilmesi için yeterli 
değildi (Sağliği Koruma İşlerimize Dair, Ulus, 12 Kasim 1949, s.2). Öte 
yandan sağlik alaninda yaşanan sikintilar, ülke genelinde durumun daha 
da kötüleşmesine neden olmaktaydi. Örneğin İstanbul’da temizlik işleri 
bir türlü çözülemiyordu (Şehrimizin Sağliği Tehlikede Görülüyor, Gece 
Postasi, 13 Eylül 1948, s.1). İliç kazasinda ebenin olmayişi, birkaç kadin 
hastanin ölmesine neden olmuştu (Ebesiz Bir Kazamiz, Cumhuriyet, 10 
Ocak 1948, s.4). Tokat Memleket Hastanesinde, Avrupa’dan getirtilen 
röntgen makinesi mevcut olduğu halde, uzmani olmadiği için hiçbir işe 
yaramamaktaydi (Tokat Memleket Hastanesinin Kadro Açiği Kapatiliyor, 
Son Posta, 26 Ekim 1948, s.6). Kirklareli il merkezinin sağlik işlerinin 
kontrolü ile görevli bulunan Kirklareli Belediyesinin sağlik teşkilati ise 
kendisinden beklenen hizmeti verememekteydi. İlde gida maddeleri satan 
yerlerin teftişi yapilmamiş, sokaklar gübreden geçilmez bir hale gelmişti 
(Kirklareli Belediyesinin Sağlik Teşkilati Vazifesini Yapamiyor, Son Pos-
ta, 2 Ekim 1948, s.6). Kilis’te trahom orani sürekli artmaktaydi (Kilis’te 
Trahom Nispeti Fazla, Son Posta, 3 Ekim 1948, s.6). Balikesir’de inşasina 
başlanan hastane binasinin inşasi ise yarim birakilmişti (Balikesir Memle-
ket Hastanesi İkmal Edilecek, Son Posta, 9 Ekim 1948, s.6).

Ülke genelinde görülen sağlik sorunlarinin artmasi üzerine birtakim 
tedbirlerin alinmasi zorunlu hale geldi. Yetkili kurumlar tarafindan gece-
leri halkin kolaylikla doktor bulmasini temin edecek sağlik merkezlerinin 
kurulmasi ile ilgili birtakim kararlar hazirlanarak, Sağlik Bakanliğina su-
nuldu. Alinan kararlara göre gece nöbeti bekleyecek olan doktorlar, semt-
lere göre bölgelere ayrilacaklardi. Gece görevli doktorlarin isimleri hem 
gazetelerle ilan edilecek, hem de eczanelere ve karakollara bildirilecekti. 
Nöbetçi doktor hastaya çağrildiği zaman hemen giderek ilk tedaviyi yapa-
cak, lüzum görürse hastanin durumuna göre uzman doktoru çağiracakti. 
Uzman doktorlar da ayrica nöbete dâhil olacaklardi. Hastalar gerekli du-
rumlarda hastaneye sevk edileceklerdi. Gerek doktorlarin hastaya gidebil-
mesi, gerekse hastalarin hastaneye nakledilebilmesi için her bölgede nak-
liye vasitalari bulundurulacakti. Böylece gece bile rahatsiz olan hastalar, 
tibbi yardimdan rahatlikla faydalanacaklardi (Hekimlerin Gece Nöbeti, 



Nermin Zahide Aydın378 .

Akşam, 2 Şubat 1945, s.3).

Sağlik Bakanliği, ülkenin sağlik sorunlarini çözmek için durmadan 
çalişiyor, sağlik alaninda başka tedbirleri almaya devam ediyordu. Bu 
kapsamda Bakanlik tarafindan İstanbul başta olmak üzere bütün illere bir 
tamim gönderilerek, acil vakalar için alinmasi gereken tedbirlerin neler ol-
duğu bildirildi. Bakanliğin emrine göre tibbi müdahaleyi gerektiren yarala-
ma ve trafik kazalari ile boğulma ve tehlike arz eden doğum veya herhangi 
bir acil vaka nedeni ile hastalarin getirildiği resmi ve özel bütün hastane-
ler kanunen tedaviye mecbur kilindi (Acil Vakalar ve Hastaneler, Akşam, 
15 Ocak 1948, s.3).  Bakanlik ayrica İstanbul’un iki yerinde kan bankasi 
ve kan verme istasyonu kurmaya karar verdi. Yeni istasyonlardan birisi 
Anadolu yakasindaki hastalar göz önünde tutularak Haydarpaşa Numune 
Hastanesinde, diğeri ise Beyoğlu Hastanesinde açilacakti. Bakanlik eski 
Beyoğlu Hastanesini satin alarak, burada bir acil vakalar istasyonu ve can 
kurtarma merkezi kurmaya karar verdi. Tesisine karar verilen kan verme 
istasyonu da bu merkeze bağli olacakti. Sağlik Bakanliği söz konusu is-
tasyonlari idare etmek üzere ihtisas yapan uzmanlar tayin etti (Kan Verme 
İstasyonu, Akşam, 8 Ağustos 1949, s.3).

Halkin tibbi hizmetlere ulaşmasi için birçok çalişma yapilmasina rağ-
men, ülkede salgin hastaliklar görülmeye başladi. Savaş sonrasi dönemde 
birçok salgin hastalik, halkin sağliğini kötü bir şekilde etkiledi. Dönemin 
önemli hastaliklarindan biri sitmaydi. Alaninda uzman doktorlar konu ile 
ilgili olarak halkin bilinçlendirilmesi gerektiğini, bu nedenle Sağlik Ba-
kanliğina birçok görevler düştüğünü belirtmekteydiler. Örneğin Profesör 
Cemil Topuzlu’ya göre, sitmanin özellikle köylü vatandaşlara, kolera ve 
tifüs gibi bulaşici ve tehlikeli bir hastalik olduğunun, hastaliğa yakalanan 
kişinin hastaliği etrafindakilere bulaştiracağinin ve kinin, atebrin gibi ilaç-
larla hastaliğin tedavi edileceğinin iyice anlatilmasi gerekliydi. Fakat sit-
ma ile mücadelede bu yeterli değildi. İlaveten herkesin duyduğu, gördüğü 
sitmali hastalari, hükümet makamlarina bildirmesi de gerekmekteydi. Sit-
ma ile mücadelede Sağlik Bakanliğina da birtakim görevler düşmekteydi. 
Prof. Cemil Topuzlu, Sağlik Bakanliğinin senelerden beri sitmayi önlemek 
için mücadele ettiği halde, bu hastaliğin tamamen ortadan kalkmadiğini 
belirterek, bunun nedeninin batakliklarin tamamiyla kurutulmasindan veya 
pirinç tarlalarinin mevcut olmasindan kaynaklanmadiğini söylemekteydi. 
Çünkü sitma ile mücadele, ancak memleketin bir kisminda yapiliyordu. 
Hastaliğin yayilmasi engellense bile, bir süre sonra mücadeleye tabi olma-
yan ve sitmali yerlerden gelerek mikrobu taşiyan kişiler, köy ve kasabalar-
da tekrar hastaliği taşiyorlar ve yayilmasina neden oluyorlardi. Bu nedenle 
sitma mücadelesinin memleketin her köşesinde sürdürülmesi gerekliydi. 
Bu konuda başarili olunmasi için Sağlik Bakanliğinin memleketin her 
yerinde sitma ile mücadele teşkilati kurmasi, sitma hastaliğini da kolera, 
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tifüs, veba ve difteri gibi bulaşici ve haber verilmesi mecburi hastaliklar si-
nifina almasi gerekmekteydi. Fakat bütün bu tedbirlerin alinmasi için mad-
di kaynağa ihtiyaç vardi. Topuzoğlu sitmanin önlenmesi ve batakliklarin 
kurutulmasi için tahsis edilen paralari en azindan birkaç seneliğine Nafia 
ve Ziraat Bakanliği bütçelerinden Sağlik Bakanliği bütçesine geçirilmesi 
gerektiğini önermekteydi. Ayrica sitma ile mücadele kapsaminda sinema 
ve radyoda halkin bilinçlenmesine yönelik yayinlarin yapilmasi, köy ens-
titülerinde, halkevlerinde, ilkokullarda halkin bilgilendirilmesi gerektiğini 
savunmaktaydi. İlaveten daire ve belediyelere, resmi ve gayri resmi bütün 
kurumlara, fabrikalara sitmali olmadiklarini gösteren doktor raporu olma-
dan işçi ve amelenin kabul edilmemesi de gerekmekteydi (Sitma Mücade-
lesinde Muvaffak Olmak İçin Ne Yapmalidir, Akşam, 7 Şubat 1945, s.3).

Sitma hastaliğinin, insan sağliğini olumsuz yönde etkilemesinin ardin-
dan, ülke genelinde sitma hastaliği ile ciddi anlamda mücadele başlatildi. 
Sağlik Bakanliği, sağlik işlerinin daha etkili olmasi için bir yandan umumi 
müfettişleri, diğer yandan da ülkedeki bütün sitma ve sivrisinekle mücade-
le başkanlarini Ankara’ya davet etti (Sağlik İşleri Umumi Müfettişlerinin 
Toplantisi, Akşam, 19 Ocak 1948, s.3). Sağlik Müdürlüğü, İstanbul’da yaz 
mevsiminin yaklaşmasi nedeni ile sitmayi önlemek için apartmanlarin ka-
lorifer dairelerinde, hamamlarda vb. yerlerdeki sivrisinek yuvalarini DDT 
ile dezenfekte etmek üzere bir ekip hazirladi (Sivrisinek Yuvalari Dezen-
fekte Ettirilecek, Akşam, 11 Mart 1948, s.3). Sitma Savaş Derneği de sitma 
hastaliği ile mücadelede etkili çalişmalar yapmaya devam etti. İstanbul’da 
sürfe ile mücadelede yapilan çalişmalar neticesinde sivrisinekler neredey-
se bitme noktasina geldi. Köylerde yaz mevsiminde de çalişmalara devam 
edildi. İstanbul’a bağli köylerde, 1 Ekim 1947 tarihinden 15 Aralik 1947 
tarihine kadar geçen sürede, 191 köyde 74.841 kişi muayene edildi. Bir 
sene içinde 11.130 sitmali hasta tedavi edildi. 13.257 kişi de korunma teda-
visine alindi. Arazi üstündeki çalişmalara da devam edilerek, 4.395 metre 
kanal, 9.085 metre ark açtirildi, dereler temizlendi, geniş sahalar saz ve 
ottan ayrildi (Sitma Savaş Teşkilati, Akşam, 10 Ocak 1948, s.3). Mardin’de 
ise Sitma Mücadele Teşkilati, sitmali sahalarda çalişmalarina devam etti 
(Yeni Mardin Valisi İle Bir Konuşma, Ulus, 1 Ekim 1949, s.6). 

Türkiye’de bu dönemde mücadele edilen tek hastalik sitma değildi. 
Tifüs, tifo, zatürre ve kizamik gibi hastaliklar da salgin halini almaya baş-
lamiş, İstanbul’da tifüs vakalarinda artiş meydana gelmişti. Bir önceki yil 
15-20 vakaya karşilik, aradan bir yil geçtikten sonra vaka sayisi 1945 yi-
linda 368’e kadar yükselmişti (Tifüsle Mücadele, Akşam, 6 Şubat 1945, 
s.3). Dönemin İstanbul Valisi Lütfi Kirdar, şehirde tifüs vakalarinin artti-
ğini fakat bulaşici hastaliklarla usulüne uygun mücadele edildiğini belirtti. 
Vali’nin anlattiklarina göre tifüsle mücadelede hastalar tecrit edilmiş, tifüs 
vakasina rastlanan bölgedeki insanlar müşahede altina alinmiş, gerek has-
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talarin bulunduğu evlerde gerekse pis ve şüpheli yerlerde temizlik yaptiril-
mişti (Vilayette Dün Yapilan Toplanti, Akşam, 5 Ocak 1945, s.2). Ayrica ti-
füse neden olan pis yerlerin ve otel, han, hamam vs. gibi bitlerin üremesine 
etkili olan yerlerin temizliği ile (Beledi Hastaliklar, Akşam, 14 Şubat 1945, 
s.3), üstü başi pis olanlarin temizliğine önem verilmişti (İstanbul’da Tifüs 
Vakalari, Ulus, 13 Ocak 1945, s.2). Sağlik Bakanliğinin bildirdiğine göre 
1945 yili Şubat ayi içinde bütün yurtta görülen tifüs vaka sayisi 359’du. 
Tifüsün en çok görüldüğü iller ise Balikesir, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, 
Kastamonu, Kocaeli, Kayseri, Sivas, Tokat ve Zonguldak’ti (Yurtta Tifüs 
Durumu, Ulus, 2 Mart 1945, s.2).

Halkin sağliğini tehdit eden diğer bir bulaşici hastalik ise tifoydu. Her 
ne kadar tifo, aşi ile önlenen hastalik olsa da, hastaliğa neden olan açik la-
ğimlarin ve dere halinde akan sularin kapatilmasi gerekti. Açik lağimlarin 
tamamiyla kapatilmasi içinse, geniş maddi imkânlara ve o ölçüde geniş 
bir teşkilata ihtiyaç vardi. Özellikle İstanbul gibi kalabalik şehirlerde du-
rum oldukça tehlikeli bir hale gelebilirdi. Fakat belediyenin mali durumu, 
gereken çalişmalarin yapilmasi için elverişli değildi. Bununla birlikte en 
kisa zamanda açik lağimlarin kapatilmasi ve fenni kanalizasyon tesisatinin 
yapilmasi için karar alindi (Beledi Hastaliklar, Akşam, 14 Şubat 1945, s.3). 
Diğer taraftan Suriye’de tifo salgininin çikmasi üzerine Güney bölgelerde 
yer alan şehir ve kasabalarda yaşayan insanlara tifo bulaşti. Adana’da bir 
kaç vaka tespit edildi. Halka ve tüm öğrencilere zorunlu olarak tifo aşisinin 
uygulanmasina başlandi (Cenup İllerimizde Salgin Hastaliklarla Mücade-
le, Son Posta, 5 Aralik 1948, s.6).

İkinci Dünya Savaşi sonrasinda Türkiye’de salgin hastaliklara karşi 
bir yandan tedbirler alinirken, diğer yandan yeni çikan salginlarin durdu-
rulmasina çalişilmaktaydi. Feke’nin üç köyünde kizamik salgininin başla-
masi üzerine, Sağlik Bakanliği tarafindan bölgeye üç doktor başkanliğinda 
üç ayri heyet gönderilerek gereken tedbirler alindi. Bu bölgede meydana 
gelen çocuk ölümleri genellikle kizamiktan meydana gelmekteydi. Zatürre 
ise, ailelerin dikkatsizliği yüzünden meydana geldiği için gönderilen he-
yetler bu konularla ilgili olarak halki aydinlatmaya çaliştilar (Feke’deki 
İhtilatli Kizamik Salgini, Ulus, 17 Şubat 1945, s.2). Çankiri’nin Yenice 
ve Höyük köylerinde çocuklar arasinda görülen kizamik vakalarinda ar-
tişlar, hatta ölümler meydana geldi (İki Köyde Kizamik Hastaliği, Akşam, 
17 Ocak 1948, s.2). İstanbul ve civarinda kancalikurt vakasi tespit edildi. 
Vakit kaybedilmeden hastalarin tedavilerine başlandi (Kancalikurt Hasta-
liği İle Mücadele, Ulus, 1 Eylül 1949, s.2). Lübnan’da çiçek hastaliğinin 
görülmesi üzerine gereken tedbirler alindi (Çiçek Hastaliğinin Yurdumuza 
Sirayetinden Endişe Edilmiyor, Akşam, 2 Ocak 1948, s.3). Çiçek hastali-
ğinin Suriye’de yaygin bir hal almasi ile birlikte aşi uygulama çalişmala-
rina hiz verildi. Sinirdaki köylerden başlanarak, her vatandaşa çiçek aşisi 
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yapildi (Cenup İllerimizde Salgin Hastaliklarla Mücadele, Son Posta, 5 
Aralik 1948, s.6). Bu dönemde anlaşildiğina göre aşi olmak istemeyen-
ler de bulunmaktaydi. Çiçek aşisi olmayanlara veya olmak istemeyenle-
re karşi vatandaşlarin aşi olmasini temin için İstanbul Sağlik ve Sosyal 
Yardim Müdürlüğü, yapilacak kontrollerde çiçek aşisini göstermeyenlerin 
mahkemeye verilmesini istedi (Halka Parasiz Verem Aşisi Tatbik Edilecek, 
Son Posta, 8 Aralik 1948, s.2). Halkla temas eden kurumlarin memur ve 
müstahdemlerine çiçek aşisi olmalari için Sağlik Bakanliği tarafindan veri-
len talimat üzerine, Sağlik Müdürlüğü bu durumda olan kurumlarin, kendi 
kadrolarinda bulunan memur ve müstahdemlerine çiçek aşisi yapmasini 
gerekli gördü (Halka Çiçek Aşisi Yapiliyor, Son Posta, 30 Ekim 1948, s.2). 
Fakat bütün tedbirlere rağmen İstanbul’da bir çocukta çiçek vakasi görül-
dü. Yapilan incelemede çocuğun dört kardeşinin daha önceden suçiçeği çi-
kardiği tespit edildi (Şehrimizde Şüpheli Bir Çiçek Vakasi Görüldü, Tan, 3 
Mart 1949, s.2). Misir’da kolera salgininin başlamasiyla Güney sinirindan 
girişe açik birakilan beş kapida ve İstanbul, İzmir limanlarinda karantina 
tedbirleri alindi. Misir salginindan beri başlamiş olan kolera aşisi uygu-
lamasina yeniden hiz verildi (Yurtta Sihhi Durum, Akşam, 8 Ocak 1948, 
s.2). Diğer taraftan Suriye’de baş gösteren kolera vakalari da dikkatli bir 
şekilde takip edildi. Güney bölgesinden gelen yolcular için kontrol ve tec-
rit tedbirleri alindi. Hükümet tarafindan sinirlar tamamen kapatildi (Çiçek 
Hastaliğinin Yurdumuza Sirayetinden Endişe Edilmiyor, Akşam, 2 Ocak 
1948, s.3). Malatya’nin bir köyünde ise ne olduğu tespit edilemeyen bir 
hastalik her gün biraz daha artarak, bir çok kişinin ölümüne sebep oldu 
(Malatya’nin Bir Köyünde Meçhul Bir Sari Hastalik Hüküm Sürüyormuş, 
Cumhuriyet, 20 Ocak 1948, s.3).

Tehlike haline gelmeye başlayan bir diğer hastalik ise kuduzdu. Anka-
ra’da kuduz köpeklerin sayisinin artmasi ve bir kaç gün içinde kuduz kö-
pekler tarafindan isirilanlarin sayisinin 33’e yükselmesi, halkin tedirgin ol-
masina neden oldu (Ankara’da Kuduz Vakalari Artti, Akşam, 7 Mart 1948, 
s.2). Çok geçmeden Kasimpaşa’da bir işçi kuduzdan öldü (Bir İşçi Ku-
duzdan Öldü, Vakit, 9 Ocak 1948, s.2). Kuduz bir kedinin isirdiği beş kişi 
tedavi altina alindi (Kuduz Bir Kedi Beş Kişiyi Isirdi, Son Posta, 12 Ekim 
1948, s.6). Sağlik Bakanliği kuduz vakalarindaki artiş nedeni ile kedi, kö-
pek ve diğer bazi hayvanlar tarafindan isirilan vatandaşlarin, her ihtimale 
karşi gerekli tedbirlerin alinmasi ve gerektiğinde aşi yapilmasi için sağlik 
kurumlarina başvurmasi gerektiğini bildirdi. Dikkat çeken diğer bir konu 
ise başiboş köpeklerle ilgili tedbirlerin alinmasi sirasinda, görevli olan me-
murlarin bu görevlerini yaptiklari sirada, merhamet hissine kapilarak bu 
hayvanlari korumaya çalişan vatandaşlarin sergiledikleri tavirdi. Bakanlik 
tarafindan yapilan açiklamada halkin, memurlarin vazifelerini kolaylaştir-
malari gerektiği önemle vurgulandi. Evlerde bulundurulan sahipli hayvan-
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larda, kuduz belirtileri görüldüğü takdirde temastan kaçinilarak, en yakin 
sağlik kuruluşuna müracaat edilmesi istendi (Sağlik Bakanliğinin Öğütleri, 
Son Posta, 12 Ekim 1948, s.1-7). Bununla birlikte Sağlik ve Sosyal Yardim 
Müdürlüğü tarafindan kuduz vakalarini önlemek için çalişan ekiplerin işle-
rini engelleyenler hakkinda ceza verileceği ilan edildi (Kuduzla Mücadele, 
Akşam, 26 Temmuz 1949, s.2). 

İkinci Dünya Savaşi’nin hemen sonrasinda ülkede yaşanan salgin has-
taliklar ilerleyen yillarda da devam etti. Esasinda halkin, kendi sağliğini 
korumasi konusunda bilinçlendirilmesi gerekmekteydi. Bu amaçla Sağlik 
Bakanliği, 1947 yilinda halk için yapilan sağlik propaganda çalişmalari-
ni kuvvetlendirmeye, vatandaşlarin doğru ve pratik sağlik bilgisine sahip 
olmalari sağlamaya ve sağlik bilgisini köylere kadar sokmaya karar verdi 
(Sağlik Propagandasi, Vakit, 3 Ocak 1947, s.1-2). Öte yandan insan sağli-
ğini tehdit eden bir diğer hastalik ise veremdi. Dr. Niyazi İsmet Gözcü’ye 
göre veremle mücadelede acil bir başari elde etmek ancak memleketin 
mali, ekonomik, sosyal durumuna uygun pratik, sade, ucuz, fakat maksadi 
sağlamaya yeter tedbirlere başvurmakla mümkün olacakti (Verem Savaşi 
Nasil Olmali, Cumhuriyet, 10 Ocak 1948, s.2). Fakat sağlik elemanlarinin 
yetersizliğine ilaveten verem hastaliğinin tedavisinin yapilacaği sağlik ku-
rumlarinin yetersizliği önemli bir sorundu. Fahrünnisa Seden konuyla ilgili 
olarak gazetede yazdiği makalesinde, veremle mücadele edebilmek için 
öncelikle göz önünde bulundurulacak şartlarin belirlenmesinin ve bunun 
halka öğretilmesinin gerekli olduğunu ifade etti. Veremle savaşta başariya 
ulaşan devletlerin üç noktaya titizlikle uyduklari, bu noktalarin ise verem 
konusunda uzmanlaşan doktor, hemşire ve sosyal sağlik uzmanlarinin ol-
duğunu belirtti. Hemşire sayisinin azliği ve sosyal sağlik uzmaninin ise 
henüz yeni yeni ülkede biliniyor olmasi, ülke açisindan büyük bir handi-
kapti (Verem Mücadelesinde Eksiklerimiz, Cumhuriyet, 8 Ocak 1948, s.2). 
Diğer bir eksiklik ise verem olduğundan şüphelenerek kurumlara başvuran 
birçok kişinin, boş yatak olmadiği için hasta kabulünün yapilamamasiydi. 
Hatta dönemin Sağlik ve Sosyal Yardim Bakani Kemali Bayazit, önünü 
kesen veremli bir hastanin yatacak hastane bulamadiğini söylemesi üze-
rine, memleketine dönmesini tavsiye etmişti (Sağlik Bakanina Yalvaran 
Veremli Fakir Vatandaş, Gece Postasi, 26 Ağustos 1948, s.1). Ferdi Öner 
gazetede yazdiği haberde, tedavi için hastaneye yatanlarin tedavisinin üç 
aya yakin sürdüğünü, tedavi olduktan sonra da sorunun bitmediğini belirt-
ti. Hastaliği devam eden veremli kişinin, tekrar eski çevresine döndüğünde 
hastaliği bulaştirma riski oldukça fazlaydi (Verem Savaşinda Çok Aci Sah-
neler, Cumhuriyet, 7 Ocak 1948, s.4). Verem hastalarinin, hastanede teda-
vi edilmesi için yetkililer tarafindan çalişmalar başlatildi. Ayri ayri birkaç 
binasi olan bir kuruluşun bu binalarindan her biri anlamina gelen ve adina 
pavyon denilen birimlerin açilmasina karar verildi. 1945’te hayirsever bir 
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vatandaşin yardimiyla veremle mücadele için 30 yatakli bir çocuk pavyonu 
açilmişti. Bu çalişmalar hiz kesmeden devam etti (Veremle Nasil Savaşilir 
Biz Nasil Savaşiyoruz, Vakit, 12 Ocak 1947, s.3). Erenköy sanatoryumuna 
ilave edilecek olan çocuk pavyonunun inşaatinin bitirilmesi için çalişmalar 
hizlandirildi (Erenköy Sanatoryumunda Çocuk Pavyonu, Vakit, 28 Ocak 
1947, s.2). Çok geçmeden de Heybeliada sanatoryumuna ait 250 yatak-
li pavyon açildi. Açilişi yapan dönemin Sağlik Bakani Behçet Uz, 1924 
yilinda 50 yatak kapasitesi ile açilan bu kurumun 510 yatak kapasitesi ile 
çalişmaya devam ettiğini belirtti. Bakanin açiklamalarindan anlaşildiğina 
göre 1924 yilindan beri 11.088 hasta tedavi edilmiş, her yil bu hastaliktan 
30 ile 40 bin arasinda ölüm vakasi gerçekleşmişti. Bu oran yüz bin kişide % 
198’e tekâmül etmekteydi. Verem hastalarinin tedavisi için toplamda 920 
yatakla hizmet edilmeye çalişilmaktaydi. Fakat bu yeterli değildi. Sağlik 
Bakani, İstanbul Belediyesi tarafindan Cerrahpaşa’da 200 yatakli verem 
pavyonunun açilacağini, hemşire başta olmak üzere veremle ilgili kurum-
larin ve sağlik personelinin sayisinin arttirilacağini ve yurdun uygun olan 
her köşesine veremle ilgili kurumlarin kurulacağini ifade etti (Heybeliada 
Verem Pavyonu Açildi, Vakit, 4 Ocak 1947, s.1-4). Kisa bir süre sonra 
Cerrahpaşa’da 200 yatakli verem pavyonu yapildi. Pavyonun açildiği gün, 
parasiz hastalara ayrilan 100 yatağin hepsi, derhal yatirilmasi gereken ağir 
hastalarla doldu. O gün müracaat eden ve ayni durumda bulunan 60 verem 
hastasina yer kalmadiği için, bu hastalar kabul edilmedi. Öte yandan parali 
hastalara tahsis edilen 100 yatağin birçoğu ise boş kaldi (Verem Paviyonu, 
Akşam, 14 Mart 1948, s.3). Uludağ’in 1520 metre yükseğinde Kirazliyayla 
mevkiinde veremli hastalar için yapilan 170 yatakli bina hizmete açildi 
(Bursa, Dolayisiyla Memleket Büyük Bir Sağlik Müessesesi Kazandi, Son 
Posta, 23 Ekim 1948, s.6).

Verem hastaliği ile mücadelede gönüllü teşkilatlara da ihtiyaç vardi. 
Veremle Mücadele Derneğinin başkani Tevfik Sağlam, İzmir, İstanbul ve 
Samsun gibi illerde kurulan verem savaş derneklerinin sayilarinin arttiril-
masinin gerekli olduğunu düşünmekteydi. Çünkü veremle aktif bir şekilde 
mücadele edilmesi için bu kuruluşlara ihtiyaç vardi (Veremle Nasil Savaşi-
lir Biz Nasil Savaşiyoruz, Vakit, 12 Ocak 1947, s.3). Üç yil içinde 48 der-
nek kuruldu (Özer, 2020: 875).Verem Savaş Dernekleri kisa sürede etkili 
çalişmalar yapmaya başladi. İstanbul Verem Mücadele Cemiyeti tarafin-
dan Kadiköy’de açilmasi planlanan verem dispanseri binasinin temeli atil-
di (Kadiköy Verem Dispanserinin Temeli Atildi, Son Posta, 27 Ekim 1948, 
s.2). İstanbul Verem Savaş Derneği tarafindan yayinlanan bir belgeye göre 
derneğin mevcut on dispanserine kadin, erkek ve çocuk olmak üzere 1947 
yilinda 36.097 hasta müracaat etti. Bu arada dispanser görevlileri, 7.297 
eve giderek hastalari ziyaret etti. Ayrica 59 okul ve 5 fabrika ziyaret edildi. 
Verem Savaş Derneği, tedavi için müracaat eden hastalara uzun bir süre 
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yardimda bulundu (Verem Savaş Derneği’nin Faaliyeti, Akşam, 8 Mart 
1948, s.3). Verem Haftasi münasebeti ile dernek üyeleri evleri gezerek üye 
kaydina devam etti (Vereme Karşi Alinacak Tedbirler, Cumhuriyet, 8 Ocak 
1948, s.2). Dernek tarafindan Kocamustafapaşa’da inşa halinde bulunan 
dispanserin tamamlanmasina ve Kadiköy’de Söğütlüçeşme civarinda yeni 
bir dispanser inşasina karar verildi (Verem Haftasi, Akşam, 11 Ocak 1948, 
s.3). Ankara Verem Savaş Derneği ise Altindağ mahallesinde Ankara Vali-
liği tarafindan yaptirilan dispanserin bölge verem savaş dispanseri olarak 
işletilmesi için gereken ödeneğin derneğe verilmesini talep etmekteydi. 
Ayni binanin üstünde 50 yatakli bir hastanenin faaliyete geçirilmesi ve bu 
hastanenin Ankara Tip Fakültesi Verem hastaliklari kürsüsü emrine veril-
mesi de talepler arasindaydi (Veremle Savaş Derneği İlk Dispanserini 7 
Ocak’ta Açiyor, Ulus, 31 Aralik 1949, s.2).

Verem hastaliği ile mücadelenin etkili bir şekilde sürdürüldüğü yer-
lerden birisi de İstanbul’du. Verem Haftasi nedeni ile Büyükada, Eyüp, 
Bakirköy, Beyoğlu, Üsküdar, Beşiktaş, Kadiköy, Sariyer ve Şişli’de konfe-
ranslar verilmesine karar verildi (Verem Haftasi Münasebetiyle Verilecek 
Konferanslar, Akşam, 2 Ocak 1948, s.3). İstanbul’da Verem Savaş Derne-
ği üyelerinin katilimi ile yapilacak kongrede verem mücadelesinin önemi 
anlatilacak, Amerika’da bu hastalikla mücadele şekillerini canlandiran bir 
film gösterilecek, Eminönü halkevinin salonunda sağlik planini gösteren 
sergi düzenlenecekti (Verem Afeti İle Şiddetli Bir Mücadeleye Girişiliyor, 
Cumhuriyet, 2 Ocak 1948, s.1). Verem vakalarinin artmasi nedeni ile Ve-
rem Savaş Derneği, çalişmalarini oldukça yoğunlaştirdi. Dernek, şehrin 
taninmiş ailelerine mensup bayanlar araciliğiyla yardimlara başladi. Du-
varlara ve şehirdeki nakil ulaşim araçlarina afişler yapiştirilarak, verem 
hastaliğinin gittikçe tehlikeli bir hal aldiğina dikkat çekildi. Eminönü hal-
kevinde toplanacak büyük kongreye iştirak etmek üzere 42 vilayetten ge-
len delegelerin, şehirde sağlik ve veremle ilgili kurumlari gezmeleri için 
bir program hazirlandi (Verem Haftasi, Akşam, 2 Ocak 1948, s.3). 

Verem hastaliğiyla mücadelede risk altinda bulunan çocuklarin da 
bilinçlendirilmesi gerekliydi. Öğrencilerin vereme karşi bilinçlendirilme-
sinde, Verem Savaş Haftasinda yapilacak etkinlikler önem arz etmektey-
di. Bu nedenle Verem Savaş Haftasi boyunca okullarda öğrencilere ve-
rem hastaliğinin yapmiş olduğu tahribat hakkinda bilgi veren, korunma 
ve mücadele tedbirlerini anlatan konferanslar verildi. Ayrica konu ile ilgili 
filmler gösterildi. Hafta içinde radyoda konferanslarin verilmesi, ilkokul 
öğrencilerinin muayene edilmesi uygun görüldü. Verem Savaş Derneği 
de halki dispanserlere muayene olmaya davet ederek, kendi bölgelerin-
de gezici hemşirelerle araştirmalar yapti (Veremle Savaş Haftasi, Vakit, 7 
Ocak 1947, s.2). Verem Savaş Derneği’nin okullarda muayeneye başlama 
kararinin ardindan (Özer, 2020: 879) İstanbul Mili Eğitim Müdürlüğü tara-
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findan, ilkokul öğrencilerinin verem muayenesinden geçirilmesi sağlandi. 
Özellikle fakir halkin bulunduğu semtlerde, İstanbul Verem Savaş Derne-
ğinin seyyar röntgen cihazi alinarak, belirli günlerde ilkokul öğrencileri 
muayene edildi. BCG aşisinin yani verem aşisinin uygulanmasi için karar 
alindi (İlkokullarda Verem Muayenesi Başladi, Son Posta, 14 Aralik 1948, 
s.2). Sağlik ve Sosyal Yardim Müdürlüğü, İstanbul vilayetine bağli ilçe, 
bucak ve köylerde bir tarama yaparak, İstanbul’da mevcut veremli has-
talari tespit edilmesi gerektiğine karar verdi. Bu suretle çocuklara BCG 
aşisi uygulanabilecekti. Çok geçmeden tarama ekipleri oluşturuldu. Ayrica 
seyyar röntgen cihazinin, ekiplerin emrine verilmesi kararlaştirildi (İstan-
bul’da Veremli Hastalar Tespit Ediliyor, Ulus, 2 Aralik 1949, s.3).

Veremle mücadelede en önemli husus, bu hastaliğa yakalanmamak-
ti. Bir insanin vereme yakalanmamasi için de iyi gida almasi, bol güneşli 
yerlerde çalişip barinmasi, normal uyumasi, alkol kullanmamasi ve ruhi 
çöküntülere maruz kalmamasi gerekliydi (Yurdumuzda Her Yarim Milyon 
Kurban Verdiğimiz Menhus Afet, Gece Postasi, 25 Ağustos 1948, s.1,4). 
Fakat ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sikintilar, hayat pahaliliği ve 
halkin kazanç seviyesinin oldukça düşük olmasi bunu imkânsiz hale ge-
tiriyordu. Üstelik gida maddeleri üzerinde yapilan usulsüzlükler halkin 
sağliğini tehdit ediyordu (Sağliğimizin Anayasasi, Cumhuriyet, 11 Ocak 
1948, s.3). Profesör Akil Muhtar Özden veremle mücadelede esas noktanin 
bulaşi önlemek olduğunu söylemekteydi.  Bunun için de öncelikle hasta-
liğin teşhis edilmesine yönelik olarak, röntgenli verem muayene ve dis-
panserlerinin sayisini arttirmak gerekliydi. Hastalik tespit edildikten sonra 
da hastalarin mutlaka evden uzaklaştirilarak, bir sağlik kurumunda teda-
vilerinin yaptirilmasi gerekiyordu. Fakat yatak sayisinin azliği nedeni ile 
evde tedavi olacaklar için de gerekli uyarilar yapilmali, ziyaretçi hemşire-
ler grubunun tavsiyelerine dikkat etmeleri sağlanmaliydi. Bununla birlikte 
verem hastanelerine ve sanatoryumlara ihtiyaç çok fazlaydi. CHP müfettişi 
Dr. Şerafettin Birge ise tecrit edilen hastalarin ilk gideceği yerin verem 
hastanesi olduğunu, daha sonra hastalarin sanatoryumlarda dinlendirilmesi 
gerektiğini belirtmekteydi. Verem savaşinda üzerinde önemle durulmasi 
gereken diğer bir kurum ise dispanserlerdi. Dispanserler hastaliği ortaya 
çikarmaya, hastanin ilk ve sonraki tedavisini yapmaya, hastanin bulundu-
ğu aile muhitinin sağlik durumlarini incelemeye ve takip etmeye yarayan 
kurumlardi (Doktorlarimiz Ne Diyorlar, Vakit, 12 Ocak 1947, s.3,5). Bedi 
Şehsüvaroğlu’nun Akşam gazetesinde yazmiş olduğu makalede, veremle 
mücadelede korunmanin önemine dikkat çekilerek, korunmanin propa-
ganda ve eğitimle sağlanacağini belirtilmekteydi. Her türlü masrafi göze 
alarak, gerek yayin gerekse sinema başta olmak üzere çeşitli vasitalardan 
faydalanilarak, halka genel sağlik bilgileri ve veremin bulaşmasi hakkin-
da kolay anlaşilir ve uygulanabilir bilgilerin anlatilmasi gerekti. Halkin 
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bilmesi gereken en önemli nokta, verem hastaliğinin iyileşen bir hastalik 
olduğuydu. Bu konuda devletin ve Veremle Savaş Dernekleri gibi özel te-
şekküllerin önderlik etmesi ve halkin da bu işe inanip bağlanmasi gerekti. 
Koruyucu önlemler sayesinde verem ölümleri azalmişti. Mücadelenin ka-
zanilmasinda özellikle koruyucu olarak çalişan dispanserlerin rolü oldukça 
önemliydi. Üzerinde durulmasi gereken diğer bir konu ise dispanserlerin 
sayisinin arttirilmasi konusuydu. Avrupa’da dispanser sayisi oldukça faz-
layken, Türkiye’de dispanser sayisi 30 kadardi ve bu sayinin arttirilmasi 
gerekliydi (Veremden Korunma, Akşam, 2 Ocak 1948, s.5). Öte yandan 
veremle mücadelede hastanede tedavinin sağlanmasi da oldukça önemliy-
di. Sağlik Bakaninin açiklamasina göre verem hastaliklarina ayrilan ya-
tak sayisi 1946’da 1.041 yatak, 1947’de 1.447 yatak, 1948’de 1.827 yatak 
olup, 1958’de 5.570 yatak olmasi planlanmişti. Böylece 1948’de ülkede 
10 bin nüfusa düşen verem yataği 0,96’ya, 1958’de ise 2,78’e çikmiş ola-
cakti. İstanbul Verem Savaş Derneği ikinci başkani Doktor Tevfik İsmail 
Gökçe ise ülkede 28 adet verem savaş dispanseri ve 2.000 yatak olduğunu, 
ama normal olarak 800 dispansere ve 20 bin yatağa ihtiyaç olunduğunu 
belirtmekteydi (Veremle Savaş İki Cepheli Olmalidir, Cumhuriyet, 5 Ocak 
1948, s.1).

SAĞLIK ALANINDA YAPILAN HİZMETLER

Savaş sonrasi dönemde insan sağliğini tehdit eden en önemli konu 
salgin hastaliklardi. Özellikle verem hastaliği insan sağliğini tehdit eden 
en önemli hastaliklardan biriydi. Veremle mücadele kapsaminda Sağlik 
Bakanliği tarafindan Numune Hastanesine bağli verem pavyonunu açil-
di (Haydarpaşa Verem Paviyonu Açildi, Son Posta, 31 Ekim 1948, s.1). 
Haydarpaşa Numune Hastanesine ilave olarak inşa edilen 100 yatakli ve-
rem pavyonu için gerekli aletler alindi. Şişli Çocuk Hastanesine, ilave bir 
pavyon inşa ettirilip, burada Üroloji ve Ortopedi kliniklerinin açilmasina 
karar verildi. Sağlik Bakanliği tarafindan, yoksul çocuklar için bir yuva ve 
kamp yapilmasi planlandi. Amasya, Burdur, Maraş, Urfa ve Bitlis özel ida-
re hastaneleri satin alindi. Bütçe dâhilinde diğer hastanelerin de alinmasina 
çalişilacakti. Sağlik plani gereğince sağlik kurumlari tarafindan, köyden 
büyük şehirlere kadar kademeli bir şekilde teşkilatlanmayi sağlamak ve 
hastalari tedavi etmek için gerekli hazirliklar yapildi. Fakat planin tatbiki 
için paraya, personele ve zamana ihtiyaç vardi. Plan ve kanun, Meclis’te 
kabul edildiği zaman hiç kimse hastanede parasiz olarak yatmayacakti. 
Hasta memursa ücretini devlet, işçi ise sendikalar, fakirse kendi beledi-
yesi, bir yere bağli olmayanlarinki de sosyal yardim teşekkülleri tarafin-
dan ödenecekti. Verem konusunda halkin işbirliğine ihtiyaç vardi. Devlet 
bütçesinden tahsis edilen paralar, halkin yardimiyla birleşirse iyi neticeler 
alinabilirdi. Örneğin beşer kuruşluk verem mücadele pullari sigara paket-
lerine, bütün nakil vasitalarinin birinci mevki biletlerine yapiştirilabilirdi. 
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Hatta futbol maçlari, at yarişlari, tiyatro biletleri gibi eğlence yerleri bi-
letlerine de bunlardan yapiştirmak mümkündü. Bu suretle bir yilda topla-
nan paralarla, verem tecrit hastaneleri açilabilirdi. Veremli hastalar için ilk 
olarak 5000 yatakli tecrit hastanelerinin kurulmasi gerekli görülmekteydi. 
Bakanlik tarafindan 100 yatakli ve kaloriferli olarak yapilmasi düşünülen 
verem pavyonlarinin planlari hazirlandi. İstanbul çok kalabalik bir şehir 
olduğu için verem hastanelerinin burada açilmasi tehlikeliydi. İstanbul’da 
tespit edilen verem hastalari, tedavi için diğer vilayetlere gönderilmektey-
di. Çeşitli bölgelerde tecrit hastaneleri açildiği takdirde, veremli hastalarin 
İstanbul’a gelmesi önlenebilirdi. Bu nedenle Kastamonu’ya 120 yatakli 
verem hastanesi yapimina başlandi. Fakat bütçe elvermediği için daha faz-
lasini yapma imkâni yoktu (Sağlik Genel Müdürünün Beyanati, Akşam, 11 
Mart 1948, s.3). Sağlik Bakani Kemali Bayazit da İstanbul hastanelerine 
Anadolu’dan gelen hastalarin kendi şehir ve kasabalarinda tedavi edilmesi 
amaciyla Anadolu hastanelerinin her birine birer verem pavyonu ilave edil-
mesini istedi (Yurdumuzda Her Yarim Milyon Kurban Verdiğimiz Menhus 
Afet, Gece Postasi, 25 Ağustos 1948, s.1,4). İlerleyen tarihlerde Balikli 
Rum Hastanesinin eski pavyonlarinin tamiri sağlanarak, Yedikule Verem 
Hastanesi yapildi (Yedikule Verem Hastanesi Açildi, Ulus, 19 Mart 1950, 
s.2).

Sağlik Bakani tarafindan Başbakanliğa sunulan bir yazida halkin 
sağlik, bilgi ve terbiyesini yükseltmek amaciyla Bakanlik tarafindan ya-
yinlanan sağlik propaganda neşriyatina ilaveten “Su Hijyeni” ve “Kuduz 
Hastaliği ve Korunma Çareleri” adli broşür yayinlandiği belirtilmekteydi. 
Broşürler şehir, kasaba ve köylerdeki halka, ordu mensuplarina, okullara, 
halk ve işçi topluluğu olan resmi ve özel teşekküllere gönderildi (BCA, 
Başbakanlik Muamelat Genel Müdürlüğü, 177.224.16, s.1; Atli ve Kahra-
man, 2020: 44).

1950 yili itibariyla 52 il ve ilçede 204 hastane ve 17.189 hasta ya-
taği vardi. 22 ildeki doğumevlerinde 864 doğum yataği, 21 ilçede sağlik 
merkezinde 170 hasta yataği bulunmaktaydi. Bunlardan başka il ve ilçe-
lerdeki 460 dispanserde 1.700 hasta yataği ayrilmiş ve bu suretle bütün 
yurtta 19.753 hasta yataği, vatandaşlarin hizmetine girmişti. Bu yataklar-
dan 2.930’u veremli hastalara ayrilmişti 13 ilde çocuk yuvasi ve kreş bu-
lunmaktaydi. Buralarda da çocuklar için 475 yatak ayrilmişti. Düşkünleri 
ve yardima muhtaç kişileri barindirmak üzere kurulan 9 yurtta, 1.465 ya-
tak vardi (Halk Sağliği İçin Türkiye’de Alinan Tedbirler Nelerdir? Ulus, 
7 Nisan 1950, s.9). Çok geçmeden Refik Saydam Hifzissihha Enstitüsün-
de bir laboratuvar kuruldu (Atli ve Kahraman, 2000: 43). Halk sağliğinin 
korunmasinda kullanilan koruyucu aşi ve serumlarin hepsi, Ankara Refik 
Saydam Merkez Hifzissihha Enstitüsünde hazirlanmaktaydi. Bunlarin en 
önemlileri çiçek, tifo, dizanteri, tifüs, veba, kolera, boğmaca, stafilokok, 
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difteri, tetanoz, kizil, kuduz aşilari ile tetanoz, difteri, dizanteri, kizil, şar-
bon, gazli gangren serumlariydi. BCG Verem aşisi, halka parasiz olarak 
yapilmaktaydi. Gençlerin ve bütün vatandaşlarin sağliklarini korumalari 
için 15 ilde sağlik müzeleri açilmişti. Bu müzelerde halka hastaliklarin na-
sil bulaştiği, hastaliklarin insan vücudunda nelere sebep olduğu, korunma 
çareleri afiş ve filmlerle gösterilmekteydi. Tek tük görülen kolera, veba, 
çiçek, tifüs salginlari için hemen tedbirler alinmakta, halka geniş ölçüde 
ve düzenli olarak aşi yapilmaktaydi. Sinir ve kiyilardan gelebilecek salgin 
hastaliklara karşi Hudut ve Sahiller Sağlik Teşkilati kurulmuştu. Trahom 
Savaş Teşkilati bulunan yerlerde her yil ortalama 120 bin kişi muayene 
edilmekte, 3 milyona yakin nüfus kontrol altinda bulundurulmaktaydi. 
Frengi ile mücadelede 100 bin kişi muayeneden geçirilmiş, 2,5 milyon nü-
fus kontrol altina alinmişti. Sitmaya karşi verilen mücadele ile yurdun her 
yerinde ortalama 9,5 milyon vatandaşin sağliği korunmaktaydi. Kimsesiz 
çocuklara yardim işi yasal düzenleme yoluyla ele alinmişti (Halk Sağliği 
İçin Türkiye’de Alinan Tedbirler Nelerdir? Ulus, 7 Nisan 1950, s.9).

SALGIN HASTALIKLARA KARŞI VERİLEN MÜCEDELE-
NİN SONUÇLARI

Türkiye’de bulaşici hastaliklarla mücadelede 1946 yili Aralik ayin-
da yayinlanan bir bültene göre Sürmene ve Elmali’da baş gösteren lekeli 
humma salgini önlendi. Tokat’in Niksar ilçesinde toplu olarak tespit edilen 
yedi vaka kontrol altina alindi. Tekirdağ’da yeni askere alinanlar arasin-
da 12 lekeli humma vakasi da kontrol altina alindi. 1945 yilinda 2.618 
olan lekeli humma vakasi 1946 yili Aralik ayi itibariyla 1.494’e geriledi. 
Bursa, İzmit ve Adana’da tespit edilen tifo vakalari her ne kadar salgin ha-
linde değilse de tifo ve tifüs karişik aşi uygulamasina devam edildi. 1945 
yilinda 4.173 olan tifo vakasi 1946 yilinda 3.672’ye geriledi. Yine 1945 
yilinda 309 olan çiçek hasta sayisi 1946 yilinda 8 vakaya kadar geriledi. 
Şarbon hastaliğinda ise bir önceki aya göre % 18 nispetinde azalma vardi 
(BCA, Başbakanlik Muamelat Genel Müdürlüğü, 177.224.10/21.03.1947, 
s.2). Ülkede görülen salgin hastaliklarin azalmasinda alinan tedbirler etkili 
oldu. Sağlik Bakanliği tarafindan bildirildiğine göre Aralik 1947 yilinda 
bütün yurtta 59 lekeli humma, 338 kara humma, 20 dizanteri, 19 bulaşici 
menenjit, 122 difteri ve 86 şarbon vakasi görülmüştü. Bu hastaliklarda bir 
önceki yila göre azalma vardi (Yurtta Sihhi Durum, Akşam, 8 Ocak 1948, 
s.2). Temmuz 1949 ayi içinde bütün yurtta 3 çiçek, 12 lekelihumma, 140 
karahumma, 8 dizanteri, 99 şarbon, 61 difteri, 352 boğmaca, 337 kizamik, 
2 malta hummasi, 2 lohusa hummasi, 3 çocuk felci, 7 cüzzam ve 1 kuduz 
tespit edildi (Temmuzda Yurdun Sağlik Durumu, Ulus, 6 Ağustos 1949, 
s.4). Ankara’da düzenlenen yüksek sağlik şurasinda ise bulaşici hastaliklar 
konusu da ele alindi. 1949 yilinda bulaşici hastaliklara karşi açilan savaş 
ve alinan tedbirler, bilhassa veremle mücadele işinde hükümetin aldiği ted-



389Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler .

birler, Şura tarafindan memnunlukla karşilandi. Diğer bulaşici hastaliklara 
gelince, bir önceki sene 7.389.465 kişi çiçek aşisi, 1.529.602 kişi tifo aşisi, 
1.070.835 kişiye de tifüs aşisi yapilmişti. Sağlik Bakanliği çocuk ishali-
nin önlenmesi için bazi tedbirler almiş, bu hastalik % 60 oraninda azaltil-
mişti. Bu maksatla halka parasiz olarak ilaç dağitilmiş, 3.331.615 kişinin 
çamaşirlari DDT ile yikatilmişti. Veremle mücadelede bir önceki senenin 
en başarili işi BCG aşisinin uygulanmasi olmuştu. Bu nedenle BCG yani 
verem aşisinin bütün okullarda, hatta bahardan itibaren köylerde de ya-
pilmasina karar verildi (Vali Ankara’dan Döndü, Akşam, 13 Şubat 1950, 
s.2). 1948 yili Aralik ayinda, bulaşici hastaliklarla mücadelede ise önemli 
kazanimlar elde edildi. Lekeli humma vakalari bir önceki yilin Aralik ayi 
ile kiyaslandiğinda % 45,7 oraninda, tifo vakalarinda bir önceki yil Aralik 
ayi ile kiyaslandiğinda % 14,7 oraninda azaldi. Fakat dizanteri vakalarinda 
bir önceki yilin Aralik ayi ile kiyaslandiğinda % 85 oraninda artiş görüldü. 
Kizamik vakalarinin fazla görüldüğü yerlerde gereken tedbirler alinirken, 
çiçek aşisi uygulanan kişilerin sayisi 7.127.041 kişi olarak tespit edildi. 
Çocuk yaz ishali vakalarinda ise her ne kadar mevsimsel artişlar görülse 
de vaka sayisi bir ay öncekine göre % 62 daha azdi (BCA, Başbakanlik 
Muamelat Genel Müdürlüğü, 177.224.17/07.01.1949, s.2). Alinan tedbir-
ler ve yapilan sağlik uygulamalari etkisini göstermeye başladi. İstanbul’a 
bağli 199 köyde bulaşici hastalik görülmedi. Bütün köy binalari birer ay 
ara ile DDT ile ilaçlandi. Bir süre sonra ilaçlanan yerlerde haşaratlar yok 
oldu. Ayrica ihtiyaç halinde kullanilmak üzere İstanbul’da bulunan köy-
lerdeki köy ihtiyar heyetlerine DDT ile çocuk ishaline karşi kullanilmak 
üzere birtakim ilaçlar birakildi (İstanbul Köylerinde Tetkikler, Akşam, 3 
Ağustos 1949, s.3). Türkiye’de 1949 yili Kasim ayinda bulaşici hastalikla-
rin durumu ise şöyleydi. Kasim ayi içinde 24 lekeli humma vakasi görül-
dü. Tifo vakalari bir önceki yilin Kasim ayina göre % 4 oraninda, difteri 
vakalarinda ise bir önceki seneye göre % 19 oraninda azalma vardi. Kizil 
vakalarinda artiş görülürken Menenjit ve Şarbon vakalari bir önceki yil 
ile kiyaslandiğinda azalma görüldü (BCA, Başbakanlik Muamelat Genel 
Müdürlüğü, 177.224.18, 02.12.1949, s.2). Dönemin Sağlik Bakani Kemali 
Bayazit, Eskişehir’de kurulan Verem Hastanesinin açilişinda yaptiği açik-
lamada sitmayi kontrol altina aldiklarini, diğer bulaşici hastaliklarin tek 
tük görüldüğünü, sinirlarin veba ve kolera gibi hastaliklarin girişini önle-
mek için kapatildiğini belirtti (Eskişehir Verem Hastanesi Açildi, Ulus, 16 
Ağustos 1949, s.5).  Kemali Bayazit, Sağlik müdürlüklerine doktor ve sağ-
lik memuru olarak fazla kadro verildiğini, hekim ve memurlarin görev yer-
lerinde taramalar yaparak, bulduklari hastalari tedavi etmeye çaliştiklarini 
belirtti (Kancalikurt Hastaliği İle Mücadele, Ulus, 1 Eylül 1949, s.2). 1950 
yili sağlik bütçesi görüşmelerinde yaptiği konuşmasinda ise Ankara’daki 
Refik Saydam Enstitüsünün BCG aşisini imal ettiğini, verem hastalarinin 
yatak adedinin 1924 yilinda 125 olmasina karşilik 1949 yilinda 1.278’e 
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çiktiğini ve birçok dispanser, pavyon, hastane yapilacağini söyledi. İstan-
bul Beyoğlu Zükur hastanesinin hariciye ve cilt hastanesi haline getirilece-
ğini, Ankara’da bir çocuk hastanesi açilacağini, gida maddeleri nizamna-
mesinin Daniştay’a verileceğini sözlerine ekledi (Mecliste Bütçe Müzake-
resi Bitiyor, Akşam, 24 Şubat 1950, s.2). Prof. Dr. Tevfik Sağlam da halen 
İstanbul’da mevcut 14 dispanserin yakin zamanda 23’e çikarilacağini ve 
BCG verem aşisinin köylerde bile uygulanacağini belirtti (Türkiye Ulu-
sal Veremle Savaş Derneği Kongresi, Ulus, 19 Mart 1950, s.2). Mardin’e, 
Sağlik Bakanliği tarafindan il mintikasina çalişmak üzere dört doktor ve 
12 sağlik memurundan oluşan sağlik ekibi gönderildi. Nusaybin’de doğu 
kalkinma ödeneğinden yararlanilarak bir sağlik merkezi yapildi. Gercüş’te 
bir muayene ve tedavi evi yaptirildi (Yeni Mardin Valisi İle Bir Konuşma, 
Ulus, 1 Ekim 1949, s.6). Çaycuma’da halkin temizliğe ve sağliğa önem 
vermesi nedeni ile salgin hastaliklar azaldi (Çaycuma Günden Güne Geli-
şiyor, Ulus, 31 Ekim 1949, s.4). 1950 yili Nisan ayi bulaşici hastaliklarla 
mücadele kapsaminda yayinlanan istatistiklere göre ise tifo, difteri, kizil 
vakalari bir önceki yilin ayni ayi ile kiyaslandiğinda artti. Kizamik, Şar-
bon, lekeli humma vakalari ise azaldi (BCA, Başbakanlik Muamelat Genel 
Müdürlüğü, 177.224.19/04.05.1950, s.2).

SAĞLIK ALANINDA YAPILAN MÜCADELEDE TARTIŞMA-
LAR

Salgin hastaliklar devam ederken hükümetin aldiği bazi kararlar tep-
kiye neden olmuştu. Örneğin Cerrahpaşa Hastanesinde asistanlar için rönt-
gen kursu açilmasina dair Sağlik Bakanliğinin verdiği karar, özellikle rönt-
gen uzmanlari tarafindan oldukça eleştirildi. Karara göre Bakanliğa bağli 
olarak ihtisas yapan dahiliye, hariciye, genel sağlik, çocuk hastaliklari ve 
bevliye asistanlari, mecburi olarak haftada iki saat olmak üzere alti ay sü-
reyle Cerrahpaşa’da röntgen kursu görecekler ve uzman olduklari zaman 
röntgen işiyle meşgul olacaklardi. Bu karara karşi itirazda bulunan Türk 
Radyoloji Cemiyeti Genel Sekreteri ve Liman Hastanesi Röntgen Uzmani 
Dr. Nurettin Otmar Savci, haftada iki saatlik kursla yani 48 saatte rönt-
genci yetiştirmenin imkansiz olduğunu belirtmekteydi (Kirk Sekiz Saatte 
Röntgen Mütehassisi Yetişebilir mi?, Akşam, 7 Mart 1948, s.4).

Verem Savaş Derneği de her ne kadar verem hastaliğinin önlenmesin-
de önemli çalişmalar yaptiysa da bazi durumlarda eleştirilere maruz kaldi. 
Örneğin Verem haftasi nedeni ile İstanbul’da yapilacak kongreye katilmak 
için gelen delegelere, Taksim Belediye Gazinosunda bir ziyafet verilmişti. 
Pahalilik ve gidasizlik yüzünden vaka sayisi artan verem hastaliğina karşi, 
hastalikla mücadele işini görüşecek davetlilere ziyafet verilmesi ve bu pa-
ranin da veremle mücadele tahsisatindan harcanmasi bazi çevreler tarafin-
dan tenkit edildi (Verem Kongresi Delegelerine Verilen Ziyafet Meselesi, 
Akşam, 11 Ocak 1948, s.3).
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CHP Meclis Grubunda da sağlik alaninda tartişmalar yaşanmaktaydi. 
Hasan Saka, veremin ilerlediğini, bilhassa harp yillarinin bu afetin ilerle-
mesini bir kat daha arttirdiğini, acil tedbirler almak gerektiğini söyleyerek 
bir komisyon oluşturulmasini istedi (İktidarda Verem Savaşi, Son Posta, 
1 Aralik 1948, s.1-5). Fakat veremle mücadelenin etkili bir şekilde yürü-
tülmesi için maddi kaynağa ihtiyaç vardi (Veremle Savaş, Son Posta, 13 
Aralik 1948, s.1,7). Hifzi Oğuz Beketa, hükümeti veremle mücadeleden 
alikoyan bir kuvvet bulunmadiğini, grubun da meclisin de hükümetin bu 
yoldaki her hareketini destekleyeceğini, herkesin ittifak ettiği bir konu için 
komisyon kurup inceleme yaptirmaya lüzum olmadiğini söyledi. Fakat 
Hifzi Oğuz Bey’in bu itirazina rağmen Başbakan, bir komisyon kurulmasi 
konusunda israr etti. Bunun üzerine Hifzi Oğuz tarafindan bir takrir ve-
rildi. Takrirde komisyona lüzum olmadiği, hükümetin meseleye derhal el 
koymasi ve gerekli tasariyi en kisa zamanda meclise getirmesi isteniyordu. 
Hasan Saka’nin bütün israrlarina rağmen bu takrir ittifaka yakin bir ço-
ğunlukla kabul edildi (İktidarda Verem Savaşi, Son Posta, 1 Aralik 1948, 
s.1-5). 

Sağlik bütçesi nedeni ile ilgili yapilan toplantilarda da hükümete yöne-
lik birçok eleştiriler yapildi. Tahsin Coşkan yaptiği konuşmasinda Kasta-
monu ve çevresini örnek göstererek frengi mücadelesinin esasli bir şekilde 
yapilmadiğini, eskiden kurulmuş olan frengi hastanesinin bile yikildiğini, 
30 senedir bu dava üzerinde durulduğunu belirtti. Dr. Adnan Adivar, pe-
nisilin, stremtomisin gibi ilaçlardan gümrük vergisinin alinmasinin doğru 
olmadiğini, bu ilaçlarin hayat kurtardiğini ve bugünkü şartlar altinda sana-
toryumlar yapilamayacağini, verem davasinin ancak pavyonlarla halledi-
lebileceğini söyledi. Dr. Fazil Şerafettin frengi mücadelesinde bir gevşeme 
olduğunu fakat verem işindeki rakamlarin abartili bulduğunu söyledi. Dr. 
Fahri Kurtuluş, hastanelerin sikişik durumundan şikâyet ederek, Numune 
Hastanesinde iki hastanin bir yatakta yatirildiğini söyledi. Dr. Mithat Saka-
roğlu, okul hekimliğinin ihmal edildiğini, gençliğin sağliğinin tesadüflere 
birakildiğini söyledi. Hastanelerin sikiştirildiğindan bahsederek, müsteşar-
larin, umum müdürlerinin oturduklari apartmanlar ve evler olduğunu, Ba-
kanliğin mali olan bu binalarin boşaltilarak birer hastane haline getirilmesi 
gerektiğini belirtti (Sağlik Bütçesi, Son Posta, 13 Aralik 1948, s.1-6).

Mecliste 1950 yili bütçe görüşmeleri devam ederken muhalefet de 
hükümeti sağlik hizmetleri konusunda başarisizlikla suçladi. DP adina ko-
nuşan Dr. Ahmet İhsan Gürsoy, mikropsuz su, ucuz gida ve sihhi mesken 
temin edilmedikten sonra Sağlik Bakanliğinin yaptiği işleri başarmiş sa-
yilmayacağini söyledi. Keyif verici zehirler için büyük şehirlerde bilhassa 
İstanbul’da zabitanin vazifesini tam olarak yapmamasi yüzünden eroin, 
esrar, kokain gibi zehirlerin yayildiğini ve bunlarla mücadele edilmesi ge-
rektiğini dile getiren Gürsoy, Türkiye’nin üç yerinde kan bankasi kurul-
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masini istedi. Emekliye ayrilan doktorlarin, haksiz olarak emekliye sevk 
edildiklerini bunun da kamuoyunda iyi karşilanmadiğini, bu gibi işlerde 
biraz daha titiz davranilmasi gerektiğini belirtti (Mecliste Bütçe Müzake-
resi Bitiyor, Akşam, 24 Şubat 1950, s.2).

Eleştirilere neden olan bir diğer konu ise yanliş yapilan harcamalarla 
ilgiliydi. İstanbul Tip Fakültesinin yeniden Haydarpaşa’daki binada hiz-
met vermeye başlamasi bunun bir örneğiydi. 1933 yilinda yapilan üniver-
site teşkilati sirasinda Haydarpaşa Tip Fakültesi, İstanbul hastanelerine 
taşinmişti. Prof. Sadi Irmak’a göre eğer o tarihten beri fakülte binalarini 
tamamlamak için harcanan milyonlarca para, Haydarpaşa binasi civarina 
harcansaydi eski binada kalmanin çok faydasi olacakti. Bütün fakülte derli 
toplu olacak, büyük bir tip sitesi kurulacak, Anadolu’dan gelen hastalara 
kolaylik sağlanacakti (Tip Fakültesi, Ulus, 28 Kasim 1949, s.2).

Hükümetin sağlik alanindaki çalişmalar konusunda olumlu eleştiri ya-
panlar da vardi. Örneğin Behçet Tahsin Kamay, ülkenin sağlik teşkilatinin 
organize bir halde ve idealist uzmanlarin elinde olduğunu söylemekteydi. 
Üniversite ise ilmi bir şekilde bu hastaliği etüt etme, mücadele şartlari-
ni tespit etme, bilgili ve uzman doktorlar yetiştirme durumuna gelmişti. 
Bütün doktorlar özellikle verem hastaliğina karşi açilacak savaştaki ilmi 
konulari bilmekteydi. Ankara Verem Savaş Derneği, üç yil gibi kisa bir 
zaman içinde 400 bin liralik bir bina, 50 yatakli bir hastane ve iki dispanser 
meydana getirmişti (Veremle Mücadele, Ulus, 28 Şubat 1950, s.4).

SONUÇ

Birinci Dünya Savaşi’nin sonunda Osmanli Devleti parçalanmiş, Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde başlatilan Milli Mücadele başariyla 
sonuçlanmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştu. Genç devletin 
güçlenmesi için mevcut kaynaklarin dikkatli bir şekilde kullanilmasi, her 
alanda kalkinmanin sağlanmasi gerekliydi. Ülkenin kalkinmasi için yapilan 
çalişmalar önemli olmakla birlikte yeterli değildi. Devletin güçlenmesi için 
daha çok çalişilmasi gerekliydi. Fakat daha Birinci Dünya Savaşi’nin yikici 
etkisi geçmeden İkinci Dünya Savaşi’nin çikmasi, özellikle Türkiye açisin-
dan oldukça önem arz etmekteydi. Çünkü henüz yeni kurulan bir devletin 
gelişmesini sürdürmesi için savaştan uzak durmasi gerekliydi. Bu nedenle 
ülke yöneticileri, savaşa girmeme konusunda ciddi sayilabilecek çabalar sarf 
ettiler. Fakat savaşa girilmemesi için yapilan bu çabalar, ülkenin başta sağ-
lik olmak üzere hemen hemen her alanda yapilacak yatirimlarin azalmasina 
neden oldu. Çünkü ülke savunmasinin önemine binaen yatirimlarin önemli 
bir bölümü orduya kaydirildi. Diğer alanlara ise olabildiği kadar yatirimlarin 
yapilmasina devam edildi. Savaşin bitiminden sonra ise her ne kadar biraz 
rahatlama görülmüş olsa da özellikle sağlik alaninda görülen olumsuzluklar, 
yöneticilerin bir an önce tedbir almasini gerekli hale getirdi
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Ülkede 1945-1950 yillari arasinda başta verem ve sitma olmak üzere 
birçok salgin hastalik görülmeye başlandi. Aslinda bu hastaliklarin büyük 
bölümü savaş öncesinde veya savaş esnasinda da görülmekteydi. Fakat 
artik savaş bittiğine göre alinmasi gereken tedbirlerin hayata geçirilmesi, 
yatirimlarin ölçülü olarak başta sağlik olmak üzere diğer sektörlere kaydi-
rilmasi gerekliydi. Diğer taraftan salgin hastaliklarin önlenmesi konusun-
da, farkli fikirlerin olmasi, salginlarin önlenmesi için gereken tedbirleri 
alinmasinda önemli bir husustu. Böylelikle yapilan bilimsel çalişmalar ve 
açiklamalar etrafinda en doğru yolun bulunmasi sağlanabilirdi. Örneğin 
sitma ile mücadelenin lokal olarak değil ülke çapinda sürdürülmesinin sağ-
lanmasi konusu, dönem dikkate alindiğinda farkli bir görüştü. Fakat sava-
şin yeni sona erdiği bir dönemde, sadece sitma ile mücadelenin, ülkenin 
her yerinde sürdürülmesi fikrinin hayata geçirilmesi için, öncelikle gere-
ken kaynağin olup olmadiğinin tespit edilmesi gerekliydi. Bununla birlik-
te veremle mücadele için hükümet tarafindan bir komisyon kurulmasinin 
istenmesi, Meclis’te sert tartişmalarin yaşanmasina neden olmuştu. Fikrin 
karşisinda olanlar, hükümetin bu konuda arkasinda olduklarini belirterek, 
veremle mücadele için komisyon kurularak vakit kaybinin yaşanmamasina 
dikkat çekmekteydi.

Sağlik Bakanliğinin 1947 yilinda, halk için yapilan sağlik propaganda 
çalişmalarini kuvvetlendirmek, halkin kendi sağliğini korumasini sağla-
mak, sağlik bilgisini köylü vatandaşa öğretmek amaciyla çalişmalara baş-
lamasi da oldukça önemli bir gelişmeydi. Burada dikkat çeken nokta, hal-
kin çoğunluğunun yaşadiği kirsal alanlarda yapilacak çalişmalardi. Köylü 
vatandaşlara sağlik hizmetlerinin götürülmesi ve sağlik bilincinin yerleş-
tirilmesine çalişilmasi, ülke sağliğinin korunmasi açisindan önemli bir 
hizmetti. Dikkat çeken bir diğer konu ise salgin hastaliklardan korunmak 
için, yapilmasi gereken aşilara karşi bazi vatandaşlarin gösterdiği tepkiydi. 
Çiçek aşisi olmayanlara veya olmak istemeyenlere karşi vatandaşlarin aşi 
olmasini temin için İstanbul Sağlik ve Sosyal Yardim Müdürlüğü, yapi-
lacak kontrollerde çiçek aşisini göstermeyenlerin mahkemeye verilmesi-
ni istemesi, halk sağliğinin korunmasi konusunda ilginç sayilabilecek bir 
uygulamaydi. Fakat bu uygulamanin aşi olmak istemeyen vatandaşlarda 
oluşturduğu etkinin ve vatandaşlarin aşi olmak istememelerinin nedenle-
rinin araştirilmasi ve bu araştirma sonunda gereken tedbirlerin alinmasi, 
salginlarin önlenmesinde daha başarili sonuçlarin alinmasina neden ola-
bilirdi.

Sağliğin korunmasi ve salgin hastaliklarin önlenmesi konusunda her 
ne kadar ortak bir bilinç oluşsa da Sağlik Bakanliğinin bazi uygulamalari-
na karşi sert muhalefet de görülmekteydi. Cerrahpaşa Hastanesinde asis-
tanlar için röntgen kursu açilmasina dair Sağlik Bakanliğinin verdiği karar, 
eleştirilen konulardan biriydi. Bakanliğin ülkenin ihtiyaci olan röntgen uz-
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manlarini alti aylik bir eğitimin sonunda yetiştirmeye çalişmasina röntgen 
uzmanlari, haftada iki saatlik kursla yani 48 saatte röntgenci yetiştirme-
nin imkânsiz olduğunu dile getirmekteydi. Başta verem olmak üzere diğer 
hastaliklarin teşhis ve tedavisinde röntgen araçlarina ve röntgen araçlarini 
kullanmayi bilen elemanlara ihtiyaç vardi. Bu araçlari almak mümkündü 
fakat röntgen uzmanlarinin yetiştirilmesi için eğitiminin alinmasi gerek-
liydi. Bakanliğin röntgen uzmanlarini yetiştirmek için kisa süreli kurslar 
verilmesi yolunu benimsemesi ihtiyacin giderilmesine yönelik bir çaliş-
maydi. Ve belki bu durum anlaşilabilirdi. Fakat bu karara karşi olanlarin 
da gerekçesi dikkate değerdi. Röntgen uzmanliği önemli bir meslekti ve 
mesleğin inceliklerinin alti ay gibi bir sürede öğretilmesi pek de mümkün 
değildi. Bu uygulamanin olumlu ve olumsuz sonuçlari da ilerleyen tarih-
lerde daha net bir şekilde görülecekti.
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GİRİŞ

Bugün kullanilan internetin temeli Amerika Birleşik Devletleri Sa-
vunma İleri Düzey Araştirma Projeleri Kurumu’ nun (DARPA - Defense 
Advanced Research Project Agency)  çalişmalariyla atilmiştir. Bunun-
la birlikte askeri araştirmalar için 1969 yilinda kurulan Arpanet’e daha 
sonra bazi üniversite ve araştirma kuruluşlari da katilmiştir. 1991 yilinda 
World Wide Web’in kullanima girmesiyle dünyaya açilan internet 1998 
yilinda evlere taşinarak evren Mc Luhan’in deyimiyle  “küresel köye” dö-
nüştürmüştür. Özellikle web 2.0’in icadiyla birlikte sosyal medya ortaya 
çikmiştir. Lister, Dovey, Giddings, Grant ve Kelly yeni medyanin özellik-
lerini kapsayan siniflandirmayi şöyle yapmaktadir (2009, s. 13): 

1. Sayisallik: Yeni medyada veriler 1 ve 0’a dönüştürülmüştür. Med-
yanin dijitalleştiği ağ toplumunda ses, video, fotoğraf, metin gibi veriler 
matematiksel kodlarla küçük parçalara ayrilmaktadir. Böylelikle verilerin 
dolaşimi hizlanmiştir. Sayisal özelliğiyle artik kaliteli görüntüler üretil-
mekte ve saklanmasi ve çoğaltilmasi kolaylaşmaktadir. 

2. Etkileşim: Karşilikli bilgi alişverişine imkan sağlayan etkileşim 
özelliğiyle geleneksel medyada pasif konumda yer alan kullanici aktif hale 
gelmiştir. Böylelikle kullanici enformasyona müdahale edebilmektedir. 
Böylelikle yeni medya kullanicisi bilgiyi hem üretmekte hem de tüket-
mektedir.

3. Multimedya: Yeni medyada birden fazla medya tek bir platformda 
toplanmaktadir. Görüntü, video, ses, metin gibi içerikler ayni cihaz içeri-
sinde yer almakta ve bu sayede kullanici ek bir bilgi gerekmeden bu med-
yalara ulaşabilmektedir. Çoklu ortam olarak da adlandirilan yeni medya 
türü farkli donanim ve yazilima sahiptir. 

4. Hipermedya: Farkli verilerin bir araya toplanmasini sağlayan hi-
permedya özelliği ile yeni medyada veriler kolaylikla birbirine bağlan-
maktadir. 

5. Arayüz: Arayüzler sayesinde kullanici bilgisayar ya da akilli tel-
fonlarla etkleşim halindedir. Arabirim olarak da bilinen terim hiperme-
tinle yakindan ilişkilidir. Arayüzler sayesinde hipermetin bilgi aktarimi 
sağlamaktadir (Lister vd., 2009, s. 26). 

6. Simülasyon: Yeni medyada simülasyon, temsili gerçeklerin oldu-
ğunu göstermektedir. Her şey temsilini yansitmaktadir.

7. Ağ erişimi: Yeni medyayi geleneksel medyadan ayiran özellik-
lerden biri de ağ erişimidir. Castells’ in deyimiyle günümüz ağ toplumu 
olarak nitelendirilmektedir.
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Etkileşimi, kitlesizleşmeyi ve eş zamanliliği sağlayan sosyal medya 
bu gücü sayesinde algi yönetim araci olarak kullanilmaktadir. Belirli kod-
larin sosyal medya tarafindan ekilerek kitleleri etki altina almada kullanil-
masi algi, tutum ve davranişlarin değişmesine neden olabilmektedir. Bu 
kodlardan biri de pagan dönemin izlerini taşiyan imgelerdir. Postmodern 
dönemde oldukça sik karşilaşila bu imgeler influencerlar araciliğiyla kul-
lanilarak yayilmaktadir. 

Neopaganizm olarak da adlandirilan yeni inaniş biçimlerinden çağ-
daş paganizm, sosyal medya vasitasiyla farkli kesimlere inbisat etmek-
tedir. Geleneksel paganizmin tekrar canlandirilarak günümüz şartlarina 
uyarlanmasiyla ortaya çikan bu inaniş biçiminde yer alan anlam evren-
leri influencer olarak adlandirilan sosyal medyanin fenomen kanaat ön-
derleri tarafindan kullanilmaktadir. Sosyal medya ortamlarinda yapilan 
paylaşimlarda yer alan bu anlam evrenleri pagan dönemin özelliklerini 
barindirmaktadir. Çalişmada özellikle sosyal medya ortamlarinda pagan 
dönemin aşiriliklarindan cinsellik, çiplaklik, şiddet ve küfür/argo gibi 
semboller vasitasiyla aktarilan gizil anlamlarin varliğindan bahsedilmek-
tedir.  Bunun için “Trackalytics” olarak bilinen sosyal medya ölçümleme, 
raporlama ve analiz araci kullanilarak en çok takipçiye sahip 20 kişi içeri-
sinden rastgele örneklem yöntemiyle 4 kişi belirlenmiştir. Belirlenen bu 4 
kişinin Instagram hesaplarinda yer alan paylaşimlardan amaçli örneklem 
yöntemiyle birer görsel seçilerek göstergebilimsel analiz yöntemiyle semi-
yotik bir inceleme yapilmiştir.  

GELENEKSEL PAGANİZİM

Paganizm, ilk olarak Hiristiyanlik öncesi dinleri tanimlamak için 
kullanilmiştir. Doğadaki her şeyin ilahlaştirildiği paganizm, semavi din-
ler öncesi farkli inanç sistemlerinin ortak adidir. Böylelikle farkli tanri ve 
tanriçalara sahip olan paganlar doğayi kutsamaktadir. Bu tanri ve tanriça-
lar, paganlarin doğayi ilahlaştirma çabalarini göstermektedir. Paganizmde 
doğa, sihir ve büyü ile kontrol altina alinmaya çalişilmaktadir. Paganizm, 
Latince köylü anlamina gelen “paganus” sözcüğünden türemiştir. Roma 
imparatorluğunun Hiristiyanliği kabulüyle Hiristiyanliğin şehirlerde daha 
çok yayilip paganizmin eski bir din olarak köylerde yaşamaya devam et-
mesi üzerine köylüler bu dini paganizm şeklinde isimlendirmiştir (Altu-
nay, 2015, s. 15). Hristiyanlar paganlari ötekileştirerek aşağilayici sifat-
larla betimlemişlerdir. Hatta Orta Çağ’ da Müslümanlar ve Yahudiler de 
paganist olarak nitelendirilmiştir.

Etimolojik İngilizce sözlüğünde pagan sözcüğü dinsiz, putperest bir 
kişi ya da Hristiyan olmayan vatandaş olarak, paganizm ise putperestlik 
şeklinde tanimlanmiştir.  Paganizm kelimesinin türediği Paganus kelime-
si ise köylü anlamina gelmektedir. Çünkü Hristiyanlar kendilerini İsa’nin 
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askerleri olarak tanimlamiştir (Macdonald, 1960, s. 445). Hristiyanlar, 
kendilerinden olmayan köylüleri paganizm olarak nitelendirirken paga-
nizm Hristiyanlara göre eski inancina bağliliği anlatmaktadir.  kelimenin 
İngilizce anlami ise çok tanriciliktir (Kiraz, 2006, s. 261). Günümüzde 
paganizm denildiğinde, tek tanrili dinlerin dişinda kalan, kutsal bir güce 
sahip olduğu düşünülen doğa odakli bir inanç akla gelmektedir (Altunay, 
2015, s. 17).  Doğayi kutsayan pagan inancinda paganlar doğayla uyum 
içinde yaşamiştir. Evrende yaşanan döngülere, havaya, suya, toprağa, taşa, 
bitkiye, hayvan ve insana saygi duyulmaktadir.

Pagan düşüncesinin gelişim evresine bakilacak olursa paganizm ta-
rihinin üç bölüme ayrildiği görülmektedir. Bunlar (Altunay, 2015, s. 20): 

1. Paleo-Paganizm: En ilkel dönemi kapsayan bu çağ içerisinde çok 
tanrili ve doğa temelli bir inanç sistemi hüküm sürmektedir. 

2. Mezo-Paganizm: Rönesans’la başlayip 19.yy’a kadar uzanan bu 
pagan evrede eski inançlar yeniden canlandirilmaya çalişilmiştir.

3. Neo-Paganizm: 20.yy’in ikinci yarisinda yaşanan neo-Paganizm, 
doğa ile tanriçayi özdeşleştiren, insanin doğaya bağliliğini koruyan bir dö-
nemdir. İlk paganlarin ritüel ve düşüncelerini günümüz koşullarina uyar-
layarak yaşatan kişiye neo-Pagan denilmektedir. 

20. yüzyilla birlikte pagan gelenekler, modern döneme uyarlanarak 
tekrar yaşatilmaya çalişilmiştir. 1950’li yillarda İngiltere’de yeniden orta-
ya çikan paganizmin temelinde de geçmişte olduğu gibi doğaya duyulan 
sevgi ve saygi bulunmaktadir. 20. Yüzyilda yaşatilan pagan inanişlardan 
en yaygini Neo-Druidzm ve Wicca’dir. Bunlara ek olarak Kemetik, Ani-
malist, Asartu ve Hellenismos gibi birçok neo-pagan akim bulunmakta-
dir. Amerikan paganizmi de denilen neo-paganizm özellikle ABD, Kuzey 
Amerika ve Avrupa ülkelerinde yaygindir. Günümüzde kapitalist yaşa-
min doğayi metalaştirarak tüketmesine karşi bir hareket niteliği taşiyan 
neo-paganizmin birçok ritüeli geleneksel dönemdeki pagan inanciyla ben-
zerlik göstermektedir. 

NEO-PAGANİZM VE SOSYAL MEDYA

Postmodernizm yeni dini oluşumlarin ortaya çiktiği bir dönemdir. Bu 
dini oluşumlardan biri de paganizmin günümüz şartlarina uyarlanmiş hali 
olan neo-paganizmdir. Doğadaki bütün varliklari kutsayan Semavi din-
lerden önce ortaya çikan paganizm zamanla değişerek günümüze kadar 
ulaşmiştir. Klasik pagan inancindan farkli olarak neo-paganizmde cemi-
yet yapilari hakimdir. Günümüzde neopaganizm şehirlerin boğuculuğu 
ve insanlarin kalabaliklar içerisinde yalnizlaşmasi sonucu bir başkaldiri 
şeklinde ortaya çikmiştir (Güven, 2015, s. 328). Neo-paganizm, yeni bir 
inaniş biçimi olsa da geleneksel paganizmden izler taşimaktadir. Ayrica 
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çağdaş paganizmde de doğayla özdeşleştirilen tanri ve tanriçalar yer al-
maktadir. Neo-paganlar doğayi toplumun evi olarak görmektedir. Ayrica 
evren’de yer alan tüm canli ve cansiz varliklara saygi duyulmaktadir. Bu 
nedenle neo-pagan insan doğa ile uyumlu olmaya özen göstermektedir. 

Neo-paganistler, geleneksel paganlar gibi büyü ve doğaüstü güçle-
re inanmaktadir. Wicca neo-paganizm içerisinde yer alarak modern dö-
nemdeki büyünün varliğini kanitlamaktadir. Modern zamanin büyücüleri 
olarak nitelendirilen Wiccanlik eski inançlar üzerine kurulmuş bir inaniş 
biçimidir. Doğayla iç içe olan wiccalar, doğaya ve mevsim döngülerini 
kutsamaktadir. Wiccalar için sekiz önemli mevsimsel bayram bulunmak-
tadir. Bunlar, sambamin, imblog, oestara, Beltane, Litha, lammas, Mar-
din yule’dir. Bu döngü sayesinde tanri ve tanriçalara dua edilmektedir. 
Bununla birlikte tanriçaya her dolunay zamani ibadet edilmektedir. Mo-
dern Wicca dininden sonra diğer bir çağdaş pagan inanişlari Zuizmdir, 
Odinizm, Kemetizm, Druidizm ve  neo-paganizm, daha birçok farkli dini 
oluşumu bünyesinde barindirmaktadir. Bu inaniş 19. yüzyilda Avrupa’da 
ortaya çikmiş ve daha sonra hizla yayilmiştir.

 Akildan ziyade duyularin ön planda olduğu postmodern dönemde 
canlandirilan pagan inanişlar ayrica geleneksel paganizmde bulunan aşi-
riliklari da yaşatmaktadir. Hazzin ve zevkin egemen olduğu postmodern 
dönemde cinselliğin, çiplakliğin, şiddetin ve argo/küfür içerikli paylaşim-
larin sosyal medya vasitasiyla yayildiği görülmektedir. Sosyal medyanin 
yani sira postmodern dönemde çekilen birçok dizi ve filmde de pagan 
izleklere rastlanilmaktadir. Örneğin, Hollywood sinemasinda şiddet ve 
cinsellik ana temalari oluşturmaktadir. Ayrica filmler süper güçlerle do-
natilmiş tanrisal özelliklere sahip karakterlerle doludur. Neo-paganizmin 
temel amaci ise semavi dinlerin oluşturduğu tek yaratici düşüncesinin si-
linerek yerine daha kuralsiz ve hazza düşkün toplum yaratmaktir. Böyle-
likle her şeyin açik seçik yaşandiği bir ortam ortaya çikmaktadir. Hazzi ve 
zevki kitlelere sunarak onlarin rizalarini alan postmodern dönemde akil-
dan çok duygulariyla hareket eden, kendi çikarlari peşinde koşan insan 
Hobsbawm’in da belirttiği gibi aşiriliklar çağini yaşamaktadir. 

INSTAGRAM

Instagram, 2010 yilinda Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafindan 
Apple’in işletim sistemi IOS için geliştirilmiştir. Uygulamanin ilk adi 
Burb olarak bilinmektedir. O zamanlar sadece Apple telefonlarda kulla-
nima uygun olan Instagram 2012 yilinda Android işletim sistemine sahip 
telefonlarda da kullanilmaya başlanmiştir. Uygulamanin Android işletim 
sistemine sahip telefonlarda da kullanilmasi Instagram’in daha fazla kişi 
tarafindan indirilmesini sağlamiştir. Instagram’in büyüme hizi karşisinda 
tedirgin olan bazi sosyal medya sahipleri sitenin satin alinarak etkisiz hale 
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getirilebileceğini düşünmüştür. Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg 
siteyi 1 milyar dolara satin almiştir. 

Üyelik zorunluluğu olan Instagram’a 2013 yilinda 15 saniyelik video 
paylaşim özelliği getirilmiştir. Görüntü dolaşiminin ağirlikta olduğu Ins-
tagram, İngilizce Instat (anlik, acil) ve Telegram (telgraf) kelimelerinden 
türemektedir. Yapilan güncellemelerle kullanici sayisini arttiran Instag-
ram’in 2021 Ocak ayi verilerine göre toplam 1 milyar 221 bin kullanicisi 
bulunmaktadir (Kemp, 2021). Instagram, dünyada en çok tercih edilen ilk 
beş sosyal medya platformdan biridir. 

Instagram’in arayüzü birçok özellik içermektedir. IGTV bir video 
programi olarak daha uzun videolarin Instagram’da kullanilmasina ola-
nak tanimiştir.  2020 yilinda ise Reels adi verilen kisa video programi 
duyurulmuştur. Throw Back Thursday (perşembeye dönüş) olarak bili-
nen TBT özelliği önceki yillara ait fotoğraflarin paylaşiminda fotoğrafin 
geçmiş zamana ait olduğunu belirten kavramdir. Hikâyeler özelliği, 24 
saat içinde kaybolan paylaşimlari kapsamaktadir. Canli yayin özelliği 
ile kişiler takipçileri ile canli sohbet edebilmektedir. Instagram’da arama 
kisminda yer alan fotoğraf ve videolar keşfet olarak adlandirilmaktadir. 
Mağaza (Alişveriş özelliği) ile uygulamanin e-ticaret sitelerine kolaylikla 
ulaşilmaktadir. QR Kodu ile Instagram kullanicisi aradiği kişiyi rahatlikla 
bulabilmektedir. “Yeni İnsanlar Keşfet” özelliği ile Facebook’ ta yer alan 
arkadaşlara kolaylikla ulaşilmaktadir. Ayrica direkt mesaj uygulamasi 
üzerinden kullanicilar birbirleri ile görüntülü görüşme düzenleyebilmek-
tedir. Beğenilen ve daha sonra ulaşilmak istenen gönderiler koleksiyon 
özelliği ile kaydedilmektedir. Son olarak Instagram’ da yer alan Hashtag 
ile içeriklerin siniflandirilmasina yardimci olmaktadir. 

YÖNTEM

Çalişmada pagan dönemin anlam evrenini oluşturan kodlardan cin-
sellik, çiplaklik ve şiddeti özendiren içeriklerin sosyal medya vasitasiyla 
yayildiği gösterilmeye çalişilmiştir. Postmodern aşiriliklari ortaya koy-
mak için Instagram’da en çok takipçiye sahip 20 kişi içerisinden 4 kişi 
rastgele örneklem yöntemiyle seçilmiştir. Daha sonra seçilen kişilerin 
yapmiş olduklari paylaşimlardan çalişmanin amacina uygun olarak bi-
rer fotoğraf göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Çalişmada, 
Barthes’in göstergeleri anlamlandirmak için oluşturduğu iki düzey ele ali-
narak inceleme yapilmiştir. Bu nedenle araştirma için belirlenen fotoğraf-
lar ilk etapta düz anlam açisindan incelenecektir. Daha sonra ikinci düzey 
olan yan anlamsal okumayla birlikte fotoğraflarda aranan paganik boyut 
gösterilmeye çalişilmiştir. 
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BULGULAR

Tablo 1: Instagram’da Cinsellik İçeren Paylaşımlara Örnek

  
Gösterge

 

Gösteren
(Düz 
Anlam)

Kadin Erkek Beyaz ve siyah ten

 
Gösterilen
(Yan 
Anlam)

Çiplak kadin, 
Karşi cinsle 
ilişki

Çiplak erkek, 
karşi cinsle ilişki

Farkli irk

Paganik 
Boyut

Haz düşkünü, 
dişilliğiyle 
bilinen

Cinsel partner, 
Ritüel, 
İnisiasyon 
törenleri

Irk ayrimi yapmadan 
herkes eşit

Instagram’da en çok takipçiye sahip 7. kişi olarak Kim Kardashian 
Amerikali bir magazin yildizi olarak bilinmektedir. Toplam 244 milyon 
takip edeni bulunan Kardashian’in 12 Mart 2013 tarihinde Instagram he-
sabindan paylaşmiş olduğu fotoğrafta üç farkli gösterenle karşilaşilmiştir. 
İlk olarak kadin imgesinin görüldüğü fotoğraf, yan anlam olarak çiplak ve 
karşi cinsle ilişki içerisinde olan kadina işaret etmektedir. Paganik boyut-
ta düşünüldüğünde kadinin gözleri kapali duruşu haz aldiğini göstererek 
kadinin haz düşkünlüğüne vurgu yapmaktadir. Hazzin ve zevkin ön plan-
da olduğu postmodern döneme uygun olarak kadin, dişilliğiyle kendini 
sergilemektedir. Fotoğrafta yer alan diğer imge ise erkektir. Erkek yan an-
lam olarak kadinla ilişkiyi göstermektedir. Pagan boyutta ise erkek, cinsel 
partner olarak inisiasyon törenlerini çağriştirmaktadir. İnisiasyon törenle-
rinde kiz ya da erkek her kim ergenliğe girerse toplum önünde cinsel kim-
liğini kazanmiştir. Erkekler için yapilan törende erkekler “kutsal fahişe” 
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olarak adlandirilan bir kadinla birlikte olarak cinsel kimliklerine sahip 
olmuştur (Altunay, 2015, s. 183). Fotoğrafta yer alan son imgede farkli iki 
irkin birlikte oluşu gösterilmektedir. Çiplak erkek ve çiplak kadinin vü-
cutlarinin birleştiği görsel paganik olarak irk ayrimi olmadan herkesin eşit 
olduğu betimlenmektedir. Kardashian’in bu paylaşimi cinselliğin alenen 
sergilendiğini göstermektedir. Fotoğrafta kadinin yüz ifadesi aldiği haz 
ve zevki betimleyerek takipçilere sunmaktadir. Böylelikle aşirilik olarak 
değerlendirebileceğimiz özel yaşama ait olan cinsellik alenileşerek kanik-
samaya neden olmaktadir.

Tablo 2: : Instagram’da Şiddeti Özendirici Paylaşımlara Örnek

  
Gösterge

 
Gösteren
(Düz Anlam)

Kadin Kan Duvar yazilari

 
Gösterilen
(Yan Anlam)

Tehlikeli Şiddet, vampir Grafiti

Paganik 
Boyut

Vamp kadin Şiddet, yaşam sivisi Amorfik, düzensiz ve 
karişik

Tablo 2’de yer alan görsel ise Instagram’ da en çok takipçiye sahip 19. 
kişi olan Amerikali oyuncu ve şarkici Miley Cyrus’un 19 Kasim 2020 tari-
hinde paylaşmiş olduğu fotoğraftir. Toplam 141 milyon kişinin takip ettiği 
sanatçinin bu paylaşiminda üç farkli gösterene ulaşilmiştir. İlk olarak ka-
din imgesi incelendiğinde fotoğraftaki kadinin yan anlam olarak tehlikeli 
olduğu görülmektedir. Paganik boyutta düşünüldüğünde ise yine tehlikeli 
ve bir o kadar erkekleri baştan çikarabilecek nitelikte kurnaz olan kadina 
işaret etmektedir. Kan ise, yan anlam olarak Cyrus’un ağzinda olduğu için 



Selver Mertoğlu408 .

vampir çağrişiminda bulunmaktadir. Ayrica sanatçinin vermiş olduğu poz 
yirticiliği ve şiddeti de yansitmaktadir. Paganik olarak kan, yaşam sivi-
si olmanin yani sira şiddetin de göstergesidir. Duvarda yer alan yazilara 
bakildiğinda gösterilenin duvar yazi sanati olan grafitiyi, paganik olarak 
ise düzensiz oluşu, karmaşik ve anlamsizliği anlatmaktadir. Genel olarak 
değerlendirildiğinde, fotoğraf şiddeti çağriştirirken onu özendirmekte ve 
görsel bir şölene dönüştürmektedir. 

Tablo 3: Instagram’da Çıplaklık İçeren Paylaşımlara Örnek

  
Gösterge

 

Gösteren
(Düz Anlam)

Çiplak kadin Poz

 
Gösterilen
(Yan Anlam)

Cinsellik Kadinsi

Paganik 
Boyut

Bereket, ilahi güç, Cinsellik, 
Ritüellere özgü olan

Gizemli

Analiz edilen üçüncü görsel ise Jennifer Lopez’in 25 Kasim 2020 ta-
rihinde Instagram hesabindan paylaşmiş olduğu fotoğraftir. Paylaşimda 2 
farkli gösteren bulunmaktadir. Çiplak kadin ilk imge olarak cinselliği, pa-
ganik boyutta ise, çiplak gerçekleştirilen pagan ritüellerini, doğurgan olan 
kadinin bereketini ve cinselliği çağriştirmaktadir. Lopez’in verdiği poz, 
cinsel organlari gizlemeye çalişmasi yananlam olarak kadinsiliği gösterir-
ken paganik olarak gizemi ve meraki uyandirmaktadir. Jennifer Lopez’in 
çiplak olarak sergilediği fotoğraf, mahrem olanin yikildiğini göstermekte-
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dir. Böylelikle sosyal medya pagan dönemde olduğu gibi cinselliği, şiddeti 
ve çiplakliği özendiren ve bunlarin sürekli üretilmesini sağlayan dijital bir 
yapidir. 

Tablo 4: Instagram’da Küfür/Argo İçeren Paylaşımlara Örnek

  
Gösterge

 

Gösteren
(Düz Anlam)

Erkek Parmak işareti

 
Gösterilen
(Yan Anlam)

Cinsiyet Argo içerik

Paganik 
Boyut

Gücün simgesi, Patriarşi, -

Tablo 4’te yer alan görsel, Instagram’da 262 milyon takipçiye sahip 
olan Dwayne Johnson’a aittir. 6 Temmuz 2015 tarihine ait paylaşimda Jo-
hnson ve arkadaşinin orta parmaklari ile yapmiş olduklari işaret dikkat 
çekmektedir. Orta parmak işareti birçok anlama sahiptir. Orta parmak işa-
retinin kullanimi Orta Çağ’daki İngiliz okçularina kadar dayanmaktadir. 
Kültürden kültüre farkli anlamlara sahip olan işareti Dwayne Johnson, 
argo/küfür anlaminda kullandiğini fotoğrafin açiklamasinda belirtmiştir. 
Paganik boyutta gücün simgesi olan erkeğin argo/küfür içeren hareketi 
yapmasi 560 bin 979 beğeni almiştir. Bunun gibi birçok küfür ve argo içe-
rikli paylaşimlar sosyal medya vasitasiyla ağda dolaşima sokulmaktadir. 
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SONUÇ

“Sosyal Medyada Paganik İmgeler: Instagram Örneği” başlikli ça-
lişmada paganizmin günümüze olan yansimalarina değinilerek postmo-
dern dönemin aşiriliklari olarak adlandirabileceğimiz cinsellik, şiddet, 
çiplaklik ve küfür/argo gibi içeriklerin sosyal medya platformlari ile tek-
rar tekrar üretilerek topluma ekildiğine değinilmiştir. Bunun için sosyal 
medya uygulamalarindan en çok kullanici sayisina sahip uygulamalardan 
Instagram ele alinmiştir. Instagram’da en çok takipçi sayisina sahip 20 
kişi belirlendikten sonra rastgele örneklem yöntemiyle 4 kişinin hesaplari-
na ulaşilmiştir. Saha sonra bu kişilerin Instagram hesaplarinda yaptiklari 
paylaşimlardan amaçli örneklem modeliyle 1’er fotoğraf göstergebilimsel 
analiz yöntemiyle semiyotik olarak incelenmiştir. 

Çalişmada ilk olarak geleneksel paganizmden bahsedilerek paganizm 
hakkinda genel bir literatür taramasi yapilmiştir. Neopaganzim ve sosyal 
medya ile ilgili bilgi verildikten sonra Instagram’in genel özelliklerine de-
ğinilerek ele alinan veriler incelenmiştir. İlk olarak Kim Kardashian’in 12 
Mart 2013 tarihinde yayinlamiş olduğu görsel gösteren, gösterilen ve pa-
ganik boyut olarak 3 aşamada değerlendirilerek cinselliğin ağ vasitasiyla 
özel alandan çikip kamusallaştiği yada alenileştiği görülmüştür. Cinselliği 
özendirici bu tür paylaşimlarin haz ve zevk ile sarmalandiği anlaşilmak-
tadir. Instagram’in arayüzü dikkate alindiğinda cinselliği gösteren pay-
laşimlarin rahatlikla dolaşima sokulabileceği anlaşilmaktadir. Tablo 2’de 
ise şiddeti özendiren Miley Cyrus’un 19 Kasim 2020 tarihinde paylaştiği 
fotoğraf yer almaktadir. Özellikle kan imgesinin görselde kullanilmasi 
şiddeti anlatirken kadinin tehlikeli oluşuna da vurgu yapilmiştir. Şiddet-
le ilgili her gün milyonlarca paylaşim yapilmaktadir. İntihar notu olarak 
da adlandirilan canli yayinda yer alan intiharlar sosyal medyanin şiddeti 
özendirirken cana kiyma gibi eylemleri basitleştirerek bir şova dönüştür-
düğü anlaşilmaktadir. Ölümün dahi eğlence unsuru olarak kullanilmasi 
dönemin aşiriliklar çaği olarak adlandirilmasini hakli kilmaktadir.

Tablo 3 olarak adlandirilan Jennifer Lopez’in 25 Kasim 2020 tarihli 
paylaşimi sosyal medyada çiplak görsellerin var olduğunu gösteren bir ör-
nektir. Lopez’in çiplak olarak verdiği pozda cinsel organlarini saklamaya 
çalişmasi merak duygusunu uyandirmaktadir. Paganizmle özdeşleştirilen 
kadin bedeninin çiplak oluşuyla da diğer aşiriliklar gibi sosyal medyada 
sik karşilaşilmaktadir. Son olarak Dwayne Johnson’a ait 6 Temmuz 2015 
tarihli paylaşimin analizi yer almaktadir. Argo ve küfür içerikli görsellere 
örnek olarak incelenen paylaşimda Johnson’un orta parmakla gösterdiği 
işaretin anlamina değinilmiştir. Toplam 4 farkli fotoğrafin incelendiği ça-
lişmada popikon olarak bilinen kişilerin sosyal medya hesaplarini oluştu-
rurken paganik imgelere başvurduğu görülmektedir. Özel alana ait kodla-
rin alenileşerek kamuya açik hale getirilmesine sebep olan yeni medya tü-
ketim, haz ve aşiriliklarla sarmalanan Diyonizyak özellik göstermektedir. 
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1. GİRİŞ 

Savaş haberlerinin yazili basinda yer almasi ve gazetelerin birer pro-
paganda araci olarak kullanilmasi basinin ilk yillarina kadar dayanmakla 
birlikte dünya basin tarihinde bir muhabirin bizzat yerinden izleyip aktar-
diği ilk savaş Osmanli-Rus (Kirim-1878) Savaşi’dir. 1. Dünya Savaşi döne-
minde, hem öncesinde hem de savaş sirasinda yürütülen siyasal propagan-
da çalişmalariyla basinin önemi daha da artmiştir. 2. Körfez Savaşi’nda 
Amerikan ya da İngiliz ordusunun neredeyse her birliğine yerleştirilerek 
çatişmalari ve ordunun hareketlerini doğrudan izleme olanaği bulan ga-
zetecilere İngilizce’de “İliştirilmiş anlamina gelen “embedded” adi ve-
rildi. Böylelikle gazetecilik terminolojisine yeni bir deyim katilmiş oldu: 
Embedded Journalist, yani iliştirilmiş gazeteci. Bu terim savaşi ordunun 
imkanlariyla ve ordunun gözüyle izleyen gazeteci anlamina gelmektedir 
(Gündüz U. 2004: 225).

Literatürde yeterince çalişma olmayan Türk basininda savaş haberleri 
konusunun gazetecilik alanindaki araştirmacilara ve bilimsel çalişmalara 
işik tutacaği öngörülmektedir. 

Araştirmanin kavramsal çerçeve kisminda, literatür taramasi yapi-
larak savaş olgusu, savaşlarin etkisi, iliştirilmiş gazetecilik ile savaş ve 
göz kavramlari ele alinmiştir.  Literatürde savaş olgusuna ilişkin çeşit-
li tanimlamalara rastlamak mümkündür. Bu tanimlamalardan birkaçi şu 
şekildedir: Savaş: “Devletler veya devlet grupları tarafından, millî güç 
unsurlarının tamamının veya bir kısmının kullanılması suretiyle icra edi-
len ve taraflarca savaş niteliği kabul edilen, kuvvet kullanılmasını içeren, 
düşmanca niyet ve/veya eylem” olarak tanimlanmiştir (Varlik B.A, 2013: 
114-129). Britannica Ansiklopedisinde Savaş: “yaygın kullanımı itibariyle 
politik gruplar arasında belirli bir sürede ve yoğunlukta devam eden ça-
tışma” olarak ifade edilmiştir (Varlik B.A, 2013: 114-129).

Araştirmanin ikinci bölümde ise uygulama kismina yer verilmiştir. 
Bu bölümde araştirmanin konusu olan Türk basininda savaş haberlerinin 
yansimasi incelenmiştir. Bu bağlamda örneklemde yer alan gazetelerdeki 
savaş haberlerinin ele aliş biçimleri incelenmiştir. Savaş haberlerinin han-
gi siklikta basinda yer aldiğinin ve nasil aktarildiğinin istatistiki verilerle 
ortaya konulmasi ile bu araştirmanin literatüre kaynak olarak sunulmasi 
araştirmanin amacini oluşturmaktadir. Araştirmanin yöntemi olarak nicel 
araştirma yöntemlerinden içerik analizi seçilmiştir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Savaş Olgusu

Türkiye Cumhuriyeti 2941 sayili Seferberlik ve Savaş Hâli Kanunu’n-
da savaşin tanimi yapilmiştir. Buna göre kanunun 3-5’inci maddesinde 
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savaş: “Devletin bekasını temin etmek, milli menfaatleri sağlamak ve milli 
hedefleri elde etmek amacıyla, başta askerî güç olmak üzere Devletin mad-
di ve manevi tüm güç ve kaynaklarının hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan 
kullanılmasını gerektiren silahlı mücadeledir.” şeklinde tanimlanmiştir 
(Varlik, 2013: 116). Savaşin; insanlar henüz dünya sahnesinde değilken 
doğanin bir parçasi olarak hali hazirda var olduğundan bahsedilmektedir. 
Örneğin atli karincalar savaşmak isterler çünkü genleri onlardan savaş-
masini talep eder. Oysa ki insanoğlu hayal gücüne dayali bir şekilde kendi 
savaş olgusunu icat etti. İlk medeniyetlerin ortaya çikmasi itibariyle ve 
zamanin kaydedilmeye başlanmasiyla beraber Mezopotamya ve Misir’da 
savaşin yerleşik bir model olduğu bilgisi günümüze kadar intikal ettiği 
görülürken (Ferrill, 1985: 11) organize edilen en eski askeri kuvvetlerin de 
Mezopotamya’da kurulduğu bilinmektedir (O’Connell, 1989: 35).

“Toplumlarin zamanla geçirdiği gelişim ve değişimler savaşlarin bo-
yutlarinda da birtakim değişiklikler meydana getirdiği söylenmektedir. 
Örneğin ilk çağlarda yalnizca kabileler arasinda küçük ölçekte cereyan 
eden savaş, orta çağ sürecinde uzun süreli ve özel oluşturulan parali as-
kerler tarafindan yapilan silahli bir savaşa dönüştüğünden bahsedilebilir 
(Varlik, 2013:117‘den akt. Tilly, 2001: 63).” En iyimser tahminle savaş 
insanoğlunun ekonomik ve sosyal yaşaminda meydana gelen değişikler 
neticesinde (çok daha önce başlamiş olma ihtimali göz önünde bulunduru-
larak) yedi ile dokuz bin yil önce, göçebelerin birbirlerinden bir şeyler çal-
mayi öğrenmeleriyle başladiği tahmin edilmektedir. İnsanlar da kademeli 
bir şekilde kendilerini savunmayi öğrendiler ve bunu gerçekleştirebilmek 
için de daha fazla ekonomik sistemlere sahip olmalari gerektiği kanisina 
vardiklari söylenmektedir (O’Connell, 1989: 30-31).

Askerlik anlayişini ve savaşin literatürdeki yerini dönüştüren etken-
lerden biri de teknolojidir (Henry & Peartree, 1998:123). İnsan kemiğinin 
silah olarak kullanildiği günden bugüne teknolojide ve endüstride meyda-
na gelen gelişmeler beraberinde savaşlarda kullanilan top, tüfek, otomatik 
silahlar, tanklar, uçaklar, denizaltilari gibi silahlarda da değişimler oluş-
turduğu söylenebilir. Muharebelerde kullanilan silahlarin yaşadiği deği-
şim akabinde savaşlarin doğasini da etkilediği görülebilir (Pendergast ve 
Pendergast, 2002: 137).

Savaşlarda kullanilan aletlerin geçirdiği bu evrim beraberinde bir sa-
vaşin maliyetini, savaşin yapildiği coğrafyadaki tahribati ve ölen kişi sa-
yisini arttirdiği söylenebilir. Nitekim daha öncesinde yaşanan savaşlardan 
çok daha fazla ileri teknolojisiyle başlayan birinci dünya savaşinda ölen-
lerin sayisi 10 milyon; ikinci dünya savaşinda ise bu sayinin 50 milyonu 
bulduğu söylenmektedir. Sayilarda da görüleceği üzere ikinci dünya harbi 
gerçekten tam manasiyla dünya savaşi olarak literatürde yerini almiştir. 
Öyle ki birinci dünya savaşinda ölenlerin yüzde beşi sivillerden oluşur-
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ken bu oran ikinci dünya savaşinda yüzde altmişaltilarda olduğu kayitlara 
geçmiştir (Bourke, 2001: 2). Bir savaşin başlama sebepleri arasinda da ça-
tişma sonunda kazanilacak olan savaş gelirinin olduğu görülebilir ancak 
tarihsel olarak bakildiği zaman ilk çağlardan bugüne değin insanlar sade-
ce toprak, ideoloji ve ekonomik gelir için değil onurlari içinde savaştiklari 
görülmektedir (Mandelbaum, 1998: 21-23).

İnsanlik ilk yillarindan bu zamana değin çok çeşitli savaşlar gördü. 
Büyük cihangirlerin istilâ savaşlari, hanedan savaşlari, sömürge savaşlari, 
din savaşlari, kurtuluş savaşlari, devrim savaşlari, siyaset bilimi açisindan 
ilginç bir savaş tipolojisi oluşturmaktadir. Ayrica, modern savaş litera-
türünde “psikolojik savaş”, “soğuk savaş,” “sicak savaş”, “hakli savaş”, 
“dolayli savaş”, “sinirli savaş”, “az gerilimli savaş” “örtülü savaş”, “gerilla 
savaşi” gibi savaş türlerinden de bahsedilmektedir (Daver, 1992:184).

Savaşlarin medya araçlariyla da bir baği söz konusudur. Gelişen kitle 
iletişim araçlariyla savaşlar ekranlara hizli bir şekilde taşinabilmektedir. 
Kitle iletişim araçlarinda sunumu yapilan şiddet, terör ve savaş görüntüle-
ri, kişilerde bu kavramlara karşi bir özümseme oluşturduğu söylenebilir. 
Kitle iletişim araçlarinin bireylerdeki etkilerinin uzun dönemli oluşu, ve 
insanlarin bu araçlara açik olmasi, kişilerin zihinlerinin ve vicdanlarinin 
şekillenmesinin bu süreç içinde gerçekleştiğinin göstergesi olabilir (Uğur, 
1999: 9).

Sözü geçen kitle iletişim araçlarinda savaş, eğer şiddeti doğal bir du-
rummuş gibi yansitmazsa bu izler kitleye olumlu bir etkide bulunabilmek-
tedir.  Örneğin savaşin, terörün ve şiddetin vahşi görüntüleri gösterildiği 
zaman bu göstergeler insanlar için bir caydiricilik taşiyabilmektedir. An-
cak bu görüntüler sik ve daha ziyade reyting için yapilmaya başlandiğinda 
insanlar şiddeti doğal bir davraniş olarak algilamaya başlayabilmektedir-
ler (Yücedoğan, 2002: 109).

2.2. Savaşların Etkisi

Toplumsal hafizalara kazinmasiyla beraber savaşlarin; uzağinda ya-
kininda bulunan hemen hemen herkeste biraktiği psikolojik etkileri göz-
lemlemek mümkündür. Bu etkiler temelde siyasi, ekonomik, çevre gibi 
başliklar altinda siralanabilir. Her ne etkisi olursa olsun totalde yolu top-
lumsal etkileşimden geçeceği aşikardir. Örneğin savaşan ülkelerde erkek-
lerin cepheye gitmesi neticesinde fabrika montaj hatlarinda işçiye duyulan 
gereksinim başlamiş ve netice itibariyle kadinlarin ağir sanayi fabrikala-
rinda çalişmalarina neden olmuştur. Kadinlar çalişma ortami olarak zor 
koşullarda çalişiyor olsalar da bu durum, dünyada kadinlara olan bakiş 
açisinda değişiklik getirdiği söylenebilir. Bu sayede kadinlarin sadece ev 
yaşaminin bir parçasi olmadiği iş hayatina da dahil olabilecekleri kanisi 
ortaya çikmaya başladi. Savaşin sinema, resim, edebiyat gibi sanat dalla-
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rina olan yansimasindan da bahsedilebilir. Bu doğrultuda sanatçilar dü-
şüncelerini ifade edebilmek için kimisi neo-klasisizmi benimsedi, kimisi 
yoğun bir şekilde dişavurumculuğu geliştirdi. (Wells, 2011: 67-69; Webb, 
2012: 71). 

Toplumsal pencereden bakmaya devam edildiği zaman savaştan etki-
lenenler arasinda ailelerin olduğu söylenebilir. Öyle ki kentlerin bomba-
lanmasi, zorunlu askerlik ve aile reisinin uzun süre evde olmayişi tarafin-
dan aile hayati gözle görülebilir şekilde bozulduğu söylenebilir. Gelenek-
sel ahlak; yabanci işçiler, göçmenler ve evde olmayan kocalar (babalar) 
tarafindan sekteye uğratildi denilebilir (Wells, 2011: 124). Yapilan araş-
tirmalara göre; savaşi kazanan uluslarda (kaybeden uluslarla karşilaştiril-
diğinda) ve ölü sayisi daha fazla olan ülkelerde savaş sonrasi cinayetlerde 
artiş yaşandiği saptanmiştir (Stamatel ve Romans, 2018: 305).

Bir savaşin meydana gelmesinde birtakim nedenlerin olduğundan 
söz edilebilir. Temelde değerlendirmek gerekirse savaşlarin sosyal ve eko-
nomik nedenleri vardir ve bir savaşin sosyal yöndeki nedenini anlamak 
bazen zor olsa da ekonomik taraftaki faktörlerini anlamak daha açik ola-
bilmektedir. Ekonomik faktörlerine ek olarak şehirlerin bağimsizliklarini 
kazanmak istemeleri de savaş nedenleri arasinda sayilabilmektedir (Cha-
niotis, 2005: 14-16).

Savaşlar uluslararasi ekonomik alişverişi bozma tehdidinde buluna-
rak küresel zenginliğin azalmasina neden olduğu söylenebilir. Bir savaşin 
ekonomiyi bozduğuna dair öncelikli olarak dört iletim mekanizmasindan 
bahsedilebilir. Birincisi; savaşlar, savaşan taraflar arasindaki ve bariş za-
manindaki ticaret ortaklarinin arasini bozabilir. İkinci olarak; savaşlar 
tarafsiz ülkeler arasindaki ticareti bozabilir. Üçüncü olarak; savaşlar, 
dünyanin tüm bölgelerinde riskli yatirimlar yapilmasina ve tüm dünyada 
faiz oranlarini arttirarak para akişinin küresel ölçekte bozulmasina neden 
olabilir. Son olarak da savaşlar DYY (Doğrudan Yabanci Yatirim)’ yi bo-
zabilir çünkü savaşan ülkeler savaşta yok edilebilir veya ülkesi tarafindan 
kamulaştirilabilir. Ayrica savaş boyunca savaşan ülkeler bariş zamaninda 
yaptiklari gibi ithalat ve ihracat yapmak istemezler ve lüks tüketim içeri-
sinde bulunmaktan kaçinirlar. Bir muharebe sadece savaşan ülkeleri değil 
bu süre boyunca tarafsiz kalan ülkelerin ekonomilerini de etkileyebilmek-
tedir. Örneğin eğer savaş bir liman yakininda meydana gelir ve gemiler 
inşa edildiği süreden daha fazla bir şekilde tahrip edilirse, dünyadaki gemi 
ve taşimacilik fiyatlari artiş yaşayacaktir (Gholz ve Press, 2007: 6-11) ve 
bir savaş boyunca insanlarin alim güçlerinin düşeceği öngörülmektedir 
(Bayer ve Rupert, 2004: 700-701),

Savaş sonrasi dünya bariş zamanindaki ekonomisine geri dönmek is-
ter ancak eğer bu gerçekleşecek olsa bile muhakkak belli bir süre alacaği 
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aşikardir. Ekonomi altinda savaştan etkilenen bir diğer unsur tarimdir. Ta-
rim ürünlerinin fiyatlari bu süreçte artiş yaşayabilmektedir (Wells, 2011: 
67). Bir diğer unsur savaş süresince endüstride talep edilen öncelikler de-
ğişebilmektedir. Örneğin birinci dünya savaşi kömür madenciliği, gemi 
yapimi, çelik imalati gibi endüstri üretimlerde patlamalar yaşanmasina 
neden olmuştur ancak yil 1920 olduğunda bu yükselişin artik olmadiği 
görülmektedir (Milward, 1970: 50),

2.3. İliştirilmiş Gazetecilik

İliştirilmiş gazetecilik (embedded journalism) savaşlarin meydana 
geldiği noktalarda bulunarak çatişma içerisinde olan iki cephenin bir ta-
rafindaki askerlerle beraber hareket eden, mevcut savaş halini yaninda 
bulunduğu tarafin ve askerlerin bakiş açisiyla görüp yansitan muhabirler 
için zikredilen bir kavramdir (www.wikipedia.org, 2020). İliştirilmiş ga-
zetecilik kavrami 2002 yilinda Pentagon tarafindan oluşturulmuş ve savaş 
haberciliğinde değişen koşullari karşilayan bir durumdan olarak ortaya 
çikmiştir. “Eleştirmenler, enformasyonda herhangi bir kısıtlılık olmadığı 
halde habercilerin perspektifinin savaşı bir seyir olarak öne çıkaran, çok 
dar bir açıdan bakıp daha geniş bağlamları gözden kaçıran bir perspektif 
olduğunu düşünür” (Chandler ve Munday, 2018: 205-206). Bu durumun 
yaşanmasina neden olan birtakim durumlardan bahsetmek mümkündür. 
Bir muhabirin askeri bilgisi onun yapacaği yayinlarin ön yargili olmasina 
neden olabilir, dolayisiyla iliştirilmiş gazeteciler askeri birliklere yalnizca 
yiyecek, seyahat ve fiziksel korunma için bağlidir (Haigh vd., 2006: 143).

Irak savaşi örneği üzerinde bir çalişma hazirlayan Haigh ve arkadaş-
lari, iliştirilmiş muhabirlerin (embedded reporters) savaş boyunca yaninda 
bulunduklari askerlere yönelik yaptiklari haber yorumlarinin diğer muha-
birlerle (nonembedded reporters) karşilaştirildiklarinda daha pozitif oldu-
ğunu ortaya çikardilar. Ayni çalişmada iliştirilmiş gazetecilerin yiyecek, 
korunma ve ulaşim için içinde bulunduğu askeri birliğe olan gereksinimi 
ve bağliliği gazetecilerin yaptiği haberleri etkileyebilmektedir (Haigh vd., 
2006: 149-150). Yani eğer gazeteciler içerisinde bulunduklari askeri birli-
ğin değerlerini içselleştirirlerse önyargili haber yapma potansiyellerinin 
arttiği söylenebilir (Pfau vd., 2004: 78; Feinstein ve Nicolson, 2005: 132). 
İliştirilmiş gazeteciler diğer gazetecilere kiyasla bilgiye birinci elden ula-
şabilmektedirler (Kuypers ve Cooper, 2005: 6). Gazetecilerin (iliştirilmiş 
muhabirlerin kendi bakiş açilarini korumalari uyarisinda bulunarak) iliş-
tirilmiş gazeteciliğe olan bakiş açilari olumlu yöndeydi ( Pfau vd., 2004: 
75).

İliştirilmiş gazeteciler, görev yapacaklari birliklere katilmadan önce, 
ne zaman neyi haber yapmalari konusunda sinirlamalar getiren bir sözleş-
me imzalamak zorundadir. Askeri hareketlerin detaylari sadece genel te-
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rimlerle tarif edilebilir ve gazeteciler gelecekteki muhtemel görevler ya da 
siniflandirilmiş silahlar ve bulabilecekleri bilgiler hakkinda haber yazma-
mayi önceden taahhüt ederler. Buna ilaveten, bir gazetecinin bulunduğu 
birliğin komutani “karartma” ilan edebilir. Bu da gazeteci için uydu bağ-
lantisi yoluyla iletişim kurulmasinin yasaklanmasi demektir. Karartmalar 
bir birliğin yerinin düşman kuvvetlerince tespit edilebileceği durumlarda 
güvenlik amaciyla uygulanir. İliştirilmiş gazetecilerin birliklere katilma-
dan önce imzaladiği sözleşmenin maddelerine bir göz atmak gerekirse:

• Muhabirler, ABD birlikleri ile hareket ederken kendi araçlarini 
kullanamazlar.

• Normal haberleşme imkanlarinda zorluk yaşadiğinda, muhabir-
ler, askeri insanlari kullanabilirler askeri imkanlardan yararlanabilirler.

• Habercilere ekipman konusunda bir sinirlama yok, ancak komu-
tanlar güvenlik açisindan uygun görmediklerinde yayinlarini keserler.

• Medya personeli, savaş şartlarina ayak uydurmakta zorlandiğin-
da geri gönderilir.

• Habercilere olasi biyolojik, kimyasal ya da nükleer saldiriya karşi 
gerekli teçhizat dağitilir.

• Ancak maliyet kismen ordu, kismen medya kuruluşu tarafindan 
karşilanir.

• Komutanlar izin vermedikçe, flaş ya da TV spotu kullanilmaz.

• Haberi askeri birliklerin genel sayisi, can kaybi verilir.

• 72 saat geçmedikçe ölen ya da yaralanan Amerikali askerlerin 
adi verilmez.

• Önceki çatişmalarda ele geçirilen düşman askerleri konusunda 
bilgi verilebilir.

• Komutanin izni olmadikça askeri birliklerin tam olarak nerede 
olduğunu yazmak ve asker sayisi vermek yasaktir.

• Komutanlar operasyonlarin selameti açisindan ambargo uygula-
yabilir, haber ve yayin akişini durdurabilir (Gündüz, 2012: 225).

2.4. Savaş ve Göç

Türk Dil Kurumu’nun (TDK, 2011: 954) yaptiği açiklamaya bakmak 
gerekirse göç; “ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya 
toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka 
bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret” olarak tanim-
lanmaktadir. Göçün tarihine ve çikiş noktasina gitmeye karar vermek ilk 
insana doğru yolculuğa çikmaya karar vermek olduğunu söylemek yanliş 



421Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler .

olmaz. Çünkü göçün tarihinin ilk insan kadar eskiye dayandiği söylenebi-
lir. Daha iyi bir coğrafya, yiyecek ve içeceğin daha bol olduğu bir mekân, 
iklimin daha elverişli yaşandiği bir yerleşke, yirtici hayvanlardan daha 
korunakli bir saha arayişi eski dönem insanlarinin göç etme nedenleri ara-
sinda sayilabilir. Günümüz koşullarindaki versiyonunu değerlendirmek 
gerekirse insanlar yaşadiklari yerlerden nispeten ağirlikli olarak iş bulma, 
para kazanma temelinde göç ettikleri görülebilir. Şehir yakinlarinda ya-
şanan endüstrinin gelişimi, kurulan sanayi sayisinda meydana gelen artiş, 
bireylerin kirsaldan kente göç etmesine neden olmuştur. Sadece kirsaldan 
kente değil, ulaşimin hizli ve kolay yapilabilir bir hale gelmesi neticesinde 
iş ve kazancin bol olduğu ülkelere de göçün yapilmaya başlandiği söy-
lenebilir. Türkiye’nin de bu doğrultuda birçok ülkeye işçi göçü verdiği 
bilinmektedir. Göçün bir diğer nedeni savaştir. Savaşin meydana geldiği 
noktalarda barinan insanlar, hayatta kalabilmeleri için göç yapmak zorun-
da kalmaktadirlar. 

İnsanlik tarihinde meydana gelen ve gelmeye devam eden bu göçlerin 
dünyanin ekonomik, sosyal ve kültürel yapisinda birtakim değişikliklere 
neden olduğu söylenebilir. Göç yapan bireyler içine dahil olduklari top-
lumda hem ruhsal hem de fiziksel olarak etkilenmektedir (Eroğlu, 2020: 
98). Göç kendi içinde türlere ayrilmaktadir:

• Bireylerin göçü kendi istekleriyle gerçekleştirip gerçekleştirme-
diklerine göre; zorunlu veya gönüllü

• Yapilan göç yasalara göre ele alindiğinda; düzenli ya da düzensiz

• Yapilan göçün süresi temel alindiğinda; geçici veya sürekli

• Göçün yol kapsami değerlendirildiğinde ise; ülke içi veya ülke 
dişi olarak siniflandirilmaktadir (Karanfiloğlu, 2019: 101).

Göç eden kadinin, çocuğun, gencin, yaşlinin ve göç eden erkeğin bu 
süreçten etkilenme biçimlerinin birbirlerinden farkli ve araştirilmasi ge-
reken bir çalişma olduğu söylenebilir. Ancak sinirliliklar gereği bu çaliş-
mada bu kisma giriş yapilmayacaktir.

Merkezi, Londra'da yer alan Suriye İnsan Haklari Aği (SNHR), Dün-
ya Mülteci Günü dolayisiyla oluşturduğu raporda, ülkelerinde meydana 
gelen iç savaş nedeniyle göç etmek zorunda olan ve mülteci durumuna 
düşen kayitli Suriyelilerin sayisinin 5 milyon 835 bin olduğu, bunun yüz-
de 50'sini çocuk, yüzde 35'ini kadin, yüzde 15'ini ise erkeklerin oluştur-
duğunu söyleyerek, "Türkiye 450 bini çocuk, 270 bini kadin, 1 milyon 
900 bin mülteciye ev sahipliği yapiyor.” ifadesiyle mültecileri kabul eden 
ülkeler arasinda ilk sirada Türkiye'nin yer aldiğini belirtmiştir  (Altunbay 
ve Çakir, 2018: 97).
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Yöntem

Küreselleşen yerkürede özellikle son yüzyilda açlik, yoksulluk, has-
talik vb. gibi birçok global sorunlar sik sik meydana gelmektedir. Yine 
insanliğin en büyük sorunlarindan biri de savaştir. Soğuk savaş dönemi-
nin ardindan dünyada hizla artan gerilim söz konudur. Silahlanma yari-
şi ve hegemon devletlerin dünyayi yeniden şekillendirme isteği evrensel 
bir sorun olan savaşi tetiklemektedir. Bu araştirmada Türk basininda son 
dönemlerde yaşanan gelişmelere bağli olarak savaş haberlerinin işlenişi 
ele alinmiştir. Bu bağlamda Türk basinindaki savaş haberlerinde yer alan 
savaş cümleleri nasil ve hangi aktörler tarafindan dile getirildiği ile basin 
kuruluşunun bu haberleri nasil okuyucularina aktardiği gibi sorular bu 
araştirmanin problemini oluşturmaktadir.

Bu araştirmada Türk basinindaki savaş haberlerinin nasil yansitildi-
ğini istatistiki verilerle ortaya koymak amaçlanmaktadir. Ayrica savaş ve 
medya arasindaki ilişkisinin ortaya konulmasi da araştirmanin amaçlari 
arasinda yer almaktadir. Bu amaçlar çerçevesinde çalişmada “Türk ba-
sınında savaş haberleri ne sıklıkla işlenmektedir? Savaş söylemleri daha 
çok hangi ülkeler arasında geçmektedir? Savaş söylemi hangi politik ve 
ekonomik liderler tarafından sarf edilmektedir?” gibi sorulara cevap aran-
miştir.

Bu araştirma kapsaminda Sözcü ve Posta gazeteleri örneklem ola-
rak alinmiş ve veri analiz tekniği olarak içerik analizi uygulanmiştir. 31 
Temmuz 2017 ile 31 Ekim 2017 tarihleri arasinda yeryüzünde küresel an-
lamda büyük kirilganliklar, savaşlar, katliamlar ve kirimlarda artiş mey-
dana gelmiştir. Bu üç aylik süre içerisinde ABD ile Kuzey Kore arasinda-
ki nükleer anlaşmazliği başta olmak üzere, Kuzey Irak’taki bağimsizlik 
referandumu, Myanmar’da Müslümanlarin yaşadiği dramlar, Suriye’deki 
iç savaş ve terör örgütleriyle mücadele, İsrail ile Filistin arasindaki çatiş-
malar, Katalonya’daki bağimsizlik referandumu, Somali’deki terör olayla-
ri ve Türkiye’nin terör örgütü PKK ile mücadelesinde yaşanan yoğunluğa 
ilişkin haberler içerik analizi yöntemine tabii tutulmuştur. İçerik analizi 
uygulanan medya kuruluşlarinin 31 Temmuz 2017-31 Ekim 2017 tarihleri 
arasinda kalan haberlerini kapsamaktadir. Bu doğrultuda Sözcü gazete-
sinde 164 ve Posta gazetesinde 135 haber olmak üzere toplamda 299 ha-
ber kodlamaya dâhil edilmiştir. İçerik analizi kapsaminda siniflandirma 
sistemi 8 değişkenden oluşmaktadir. Bunlar; ‘‘Savaş haberleri ile ilgili 
yayinlanan haberlerin sayisi’’, “Haber Başliği”, “Haber Kaynaği”, “Haber 
Türleri”, “Haberin Aktörleri”, “Tema Başliklari”, “Fotoğraf Kullanimi”, 
“Kavramlar” şeklinde siralanmaktadir. Bu değişkenlere göre her bir ha-
ber için haberin hangi, türde yayinlandiği, haberin yayin tarihi, haberin 
başliği, haberin aktörlerinin kimler olduğu, haberin hangi kaynakli oldu-
ğu, haberdeki temanin ne olduğu, haberlerde kullanilan fotoğraflarin neler 
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olduğu tek tek kodlanmiştir. Bu kodlamalar verildikten sonra haberlerin 
içerikleri üzerinden Sözcü ve Posta gazeteleri üzerinden savaş haberle-
rinin nasil yansitildiği, hangi haberlerin ön plana çikarildiği ve nelerin 
vurgulandiği açiklanmaya çalişilmiştir.

Bu araştirmada araştirmanin evreni Türk yazili basinindaki gazete-
lerdir. Araştirmadaki basin kuruluşlari olan; Sözcü ve Posta gazetelerinin 
internet versiyonlarindaki savaş haberleri temelde dört neden gözetilerek 
örnekleme dâhil edilmiştir. Birincisi, Türkiye’nin en fazla tirajlarina sahip 
olmalari, ikincisi farkli medya holdinglerinin sahipliğinde olmasi, üçün-
cü olarak, basin kuruluşlarinin günlük faaliyette bulunmasi ve son olarak 
da, bu özellikleri taşiyan basin kuruluşlarinin arşivlerde yeterli sayisinin 
olmasi ve ulaşilabilinirliğidir. Bu doğrultuda, Sözcü ve Posta gazeteleri 
örneklem olarak alinmiştir. 

Sözcü ve Posta gazetelerindeki depolanmiş çikan haberler ikincil 
veri kaynaklari olarak internet arşivlerinden elde edilmiştir. Bu kapsamda 
anilan tarihler arasinda çikan savaş haberlerine Sözcü gazetesinin http://
www.sozcu.com.tr/ adresindeki arşivinden ve Posta gazetesinin http://
www.posta.com.tr/ adresindeki arşivden ulaşilmiştir.  

Bulgular / Verilerin Analizi ve Yorumlanması

31 Temmuz 2017-31 Ekim 2017 tarihleri arasindaki Sözcü ve Posta 
gazetelerinde çikan savaş haberlerini içerik analizinde 8 farkli kategoride 
incelemek mümkündür.

Sözcü gazetesinde;

Tablo 1. Sözcü Gazetesinin Haberleri

NO: HABER 
TARİHİ HABER BAŞLIĞI HABER KAYNAĞI

1 30.10.2017 Somali bir kez daha terörün hedefi oldu Belirtilmemiş

2 30.10.2017 Kuzey Kore’de sicak gelişme… Korkutan 
karar geldi

NORTH KOREA
News
Telegraph

3 28.10.2017 Somali’de bombali saldiri: 10 ölü, 8 yarali İHA

4 27.10.2017 ABD’den ‘savaş’ açiklamasi ABD Savunma Bakani Jim 
Mattis’in açiklamasi

5 26.10.2017 Kuzey Kore: Bu tehdidi ciddiye alin CNN International

6 24.10.2017 ABD’den skandal karar: Etnik temizlik 
demeyecekler

ABD Dişişleri Bakanliği
Reuters

7 24.10.2017 Erdoğan: İdlib neticelendi, sirada Afrin var T.C. Cumhurbaşkani 
Erdoğan’in açiklamasi

8 23.10.2017 Kilis’in Suriye sinirina askeri sevkiyat DHA
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9 22.10.2017 ABD Dişişleri Bakani Tillerson: Şii 
militanlari Irak’i terk etmeli

ABD Dişişleri Bakani 
Rex Tillerson’un resmi 
açiklamasi
İHA

10 21.10.2017 Trump’tan flaş Suriye açiklamasi
ABD Başkani Trump’in 
yazili açiklamasi
Sputnik

11 19.10.2017
Myanmar’da yaşanan insanlik ayibini BM 
böyle görüntüledi

AFP Agency French Press
Birlemiş Milletler 
Mülteciler Yüksek 
Komiserliği’nin  görüntü 
paylaşimi

12 19.10.2017 TSK’dan hava harekati açiklamasi!
TSK resmi açıklaması
İHA

13 18.10.2017
ABD’den Myanmar açiklamasi!

ABD Dişişleri Bakani Rex 
Tillerson’un açiklamasi
İHA

14 18.10.2017 İsmail Hakki Pekin: ‘İdlib operasyonu 
Türkiye’nin toprak bütünlüğü açisindan 
gerekli’

T.C. Eski Genelkurmay 
İstihbarat Daire Başkani 
Emekli Korgeneral 
İsmail Hakki Pekin’in 
değerlendirmeleri

15 17.10.2017 Irak Ordusu Sincar’a girdi Reuters

16 16.10.2017

Kerkük’e operasyon başlattilar! 
İlerliyorlar…

Irak Kürt Bölgesel 
Yönetimi Güvenlik 
Ajansi’nin Twitter 
açiklamasi
Reuters
Rudaw
BBC Türkçe
Sputnik

17 14.10.2017 Putin’den dünyaya flaş çağri Rusya Devlet Başkani 
Putin’in açiklamasi

18 14.10.2017 Trump yine Ortadoğu’yu birbirine katti WAM haber ajansi
19 13.10.2017 İran’dan Trump’a çok sert mesaj Tasnim haber ajansi

20 13.10.2017 ABD’den flaş İran karari! ABD Başkani Trump’in 
açiklamasi

21 11.10.2017 BM’den Myanmar açiklamasi! İHA
22 11.10.2017 Utanmazliğin bu kadari Reuters

23 11.10.2017 Rusya da devreye girdi! ABD’ye İran 
Devrim Muhafizlari tepkisi Sputnik

24 08.10.2017 İran’dan ABD’ye zehir zemberek 
açiklama! İran resmi ajansi ISNA

25 08.10.2017 Erdoğan’dan İdlib açiklamasi T.C. Cumhurbaşkani 
Erdoğan’in açiklamasi

26 07.10.2017 “Kim, ABD’nin bati kiyisini vuracak”
RIA haber ajansi
Reuters

27 07.10.2017 TSK, Suriye’ye giriyor… Hedef: İdlib T.C. Cumhurbaşkani 
Erdoğan’in açiklamasi
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28 04.10.2017 ABD, Japonya ve Güney Kore düğmeye 
basti

Güney Kore ordusunun 
resmi açiklamasi

29 04.10.2017 ”Kuzey Kore’yi vurmak mümkün 
ancak…”

Rusya Devlet Başkani 
Putin’in açiklamalari

30 04.10.2017 Terör örgütü El Nusra’nin lideri ağir yarali Rusya Savunma Bakanliği 
resmi açiklamasi

31 03.10.2017 ABD, Kuzey Kore ile görüşmeyi bir kez 
daha reddetti

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah 
Sanders’in açiklamasi

32 02.10.2017 Bangladeş’ten ‘Arakanli Müslümanlari 
geri alin!’ çağrisi Bangladeş basini

33 01.10.2017 Asker metre metre ilerliyor! Dağlar 
patlatiliyor Belirtilmemiş

34 01.10.2017 ”Amerika’nin bunak psikopatini 
uyariyoruz!”

Kuzey Kore resmi haber 
ajansi KCNA

35 29.09.2017 Somali’de askeri üsse bombali saldiri: 17 
ölü

Reuters
DHA

36 26.09.2017 Habur’daki TSK’nin tatbikat alanina Irak 
askerleri geldi DHA

37 26.09.2017 ABD’den Kuzey Kore karari! ABD Başkani Trump’in 
açiklamasi

38 26.09.2017 TSK havadan bombaladi! Tamami imha 
edildi

TSK resmi açiklamasi
İHA

39 25.09.2017 Çin’den savaş açiklamasi Çin’in BM Elçisi Liu 
Jieyi’nin açiklamasi

40 25.09.2017
Kuzey Kore: ABD savaş ilan etti!

Kuzey Kore Dişişleri 
Bakani Ri Yong-ho’nun 
basin açiklamasi
REUTERS

41 23.09.2017 TSK’dan Irak’in kuzeyine hava harekati
TSK resmi açiklamasi
DHA

42 23.09.2017 ABD savaş uçaklari sinirdan geçti! Kuzey 
Kore’den jet yanit Reuters

43 23.09.2017 Kuzey Kore’de ‘bir garip’ deprem Belirtilmemiş

44 22.09.2017 Myanmar hükümeti soykirimdan suçlu 
bulundu

Uluslararasi Daimi Halk 
Mahkemesi’nin açiklamasi

45 22.09.2017 Kim Jong-un bu sefer TV’den tehdit etti Kuzey Kore Devlet 
televizyonu

46 22.09.2017 Dünya bu insanlik ayibini konuşuyor! 
Görüntü Arakan’dan… Reuters

47 21.09.2017 Erdoğan: İdlib’e asker göndereceğiz Reuters

48 21.09.2017 Kuzey Kore’den Trump’a: Köpekler 
havlamasi Belirtilmemiş

49 21.09.2017 Trump’tan Kuzey Kore’ye yaptirim 
açiklamasi

ABD Başkani Trump’in 
açiklamasi
Sputnik
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50 20.09.2017
Netanyahu, İran’i vurmakla tehdit etti!

İsrail Başbakani 
Netanyahu’nun BM’deki 
konuşmasi
Sputnik

51 20.09.2017 Roket Adam’ dan Trump’a sert yanit Kuzey Kore haber ajansi 
KCNA

52 19.09.2017 Erdoğan BM Genel Kurulu’nda konuştu

T.C. Cumhurbaşkani 
Recep Tayyip Erdoğan’in 
BM Genel Kurulundaki 
açiklamalari

53 19.09.2017 ABD Başkani Trump ilk kez Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’na seslendi

ABD Başkani Trump’in 
BM Genel Kurul 
açiklamasi
BBC

54 19.09.2017 Suriye sinirina askeri sevkiyat Belirtilmemiş

55 19.09.2017 İspanya Kuzey Kore büyükelçisini 
‘istenmeyen kişi’ ilan etti DW(Deutsche Welle)

56 19.09.2017 TSK’dan Irak’in kuzeyine hava harekati
TSK resmi açiklamasi
DHA

57 18.09.2017 Myanmar’dan şaka gibi Arakanli 
Müslüman savunmasi!

Genelkurmay Başkani 
Aung Hlaing’in açiklamasi

58 18.09.2017 Avaşin-Basyan bölgesine hava harekati TSK resmi açiklamasi

59 18.09.2017 Suriye’de tehlikeli gerginlik! Rusya ABD 
askerlerinin bulunduğu bölgeyi bombaladi

Habertürk
CNN International

60 18.09.2017 Kuzey Kore’den dünyaya çok sert tehdit KCNA

61 17.09.2017 Trump’tan Kuzey Kore lideri Kim’e takma 
ad

ABD Başkani Trump’in 
açiklamasi

62 16.09.2017 Çilgin Kim’den tehdit: ABD ile denk olana 
kadar devam

Devletin resmi yayin 
organi KCNA
Reuters

63 15.09.2017 Myanmar’daki dehşeti anlatti: ‘Yanmiş 
cenazelerini bile göremeden…’

DHA

64 15.09.2017 Kuzey Kore füze firlatti! Halk 
siğinaklarda…

Japonya Devlet Bakani 
Yoshihide Suga’nin 
açiklamasi

65 15.09.2017 Arakanlilarin evlerinin yakilma görüntüleri 
ortaya çikti

Uluslararasi Af Örgütü 
Amnesty International’in 
yayinladiği görüntüler

66 14.09.2017 BM’den flaş ‘Arakan’ açiklamasi!

Birleşmiş Milletler (BM) 
Genel Sekreteri Antonio 
Guterres’in açiklamasi
İHA

67 13.09.2017 İngiliz Guardian’dan korkutucu haber: 
Türkiye’ye giriyorlar The Guardian Gazetesi

68 13.09.2017 Suriye sinirina topçu bataryasi ile komando 
birliği sevki İHA

69 12.09.2017 BM’den Kuzey Kore’ye yaptirim karari Kuzey Kore resmi haber 
ajansi KCNA
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70 11.09.2017 Türkiye’yi eleştiren lidere karşi 400.000 
imza

Myanmar lideri Aung Sang 
Suu Kyi’nin açiklamalari

71 11.09.2017 ‘Kuzey Kore birkaç ay içinde vurabilir’
Fransa Dişişleri Bakani’nin 
açiklamasi
RTL radyosu

72 10.09.2017 Kim Jong Un hidrojen bombasi için parti 
verdi

Kore Merkez Haber Ajansi 
(KCNA)

73 10.09.2017 NATO; Kuzey Kore’nin nükleer 
çalişmalariyla ilgili açiklama yapti Reuters

74 10.09.2017 Cumhurbaşkani Erdoğan’dan İslam 
ülkelerine ‘Arakan’ çağrisi

T.C. Cumhurbaşkani 
Erdoğan’in açiklamalari 
İHA

75 08.09.2017 Emine Erdoğan: “Bu çağda böyle bir 
vahşet… İnanilir gibi değil”

Emine Erdoğan’in 
açiklamalari

76 08.09.2017 Durun ben size Kore yarimadasinda 
silahlanmanin ne getireceğini söyleyeyim

Rusya Dişişleri Bakanliği 
Sözcüsü Mariya 
Zaharova’nin açiklamasi
Sputnik

77 07.09.2017 Emine Erdoğan, Bangladeş’te Arakanli 
Müslümanlari ziyaret etti

T.C. Dişişleri Bakani 
Mevlüt Çavuşoğlu’nun 
sosyal medya hesabinda 
paylaşilan fotoğraf

78 07.09.2017 Emine Erdoğan Kutupalong Mülteci 
Kampi’ni ziyaret etti İHA

79 06.09.2017 Katliama göz yuman Nobelli lider Mehmet 
Şimşek’i eleştirdi Reuters

80 06.09.2017
Kuzey Kore’ye sürpriz destek

İran Cumhurbaşkani Hasan 
Ruhani’nin açiklamasi
DHA

81 06.09.2017 Savaş kapida! Karşi karşiya gelirlerse… Habertürk

82 05.09.2017
Arakan’da neler oluyor? (Myanmar 
olaylarindan son durum ne?) Arakanli 
müslümanlarin durumu nasil?

BM açiklamasi

83 05.09.2017
Erdoğan Myanmar lideri ile görüştü

T.C. Cumhurbaşkanliği 
kaynaklari
Reuters haber ajansi, 
Dişişleri Bakanliği 
yetkilileri

84 05.09.2017
Myanmar’dan TİKA’ya yardim izni çikti

T.C. Cumhurbaşkanliği 
Sözcüsü Büyükelçi İbrahim 
Kalin’in açiklamasi
İHA

85 05.09.2017 Trump’tan çok sert Kuzey Kore çikişi: 
Onayladim!

ABD Başkani Donald 
Trump’in twitter 
açiklamasi

86 05.09.2017 Kuzey Kore’ye bir darbe daha Financial Times

87 05.09.2017 Putin’den Kuzey Kore yorumu: Küresel 
felaket

Rusya Devlet Başkani 
Putin’in açiklamasi
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88 05.09.2017 Trump, Kuzey Kore’nin ticaret ortaklariyla 
ekonomik ilişkileri kesebilir mi? BBC Türkçe

89 05.09.2017 Piyasalari Kim salladi Belirtilmemiş

90 04.09.2017 ‘Kuzey Kore savaş için yalvariyor, 
sabrimiz sinirsiz değil’ Sputnik

91 04.09.2017 Dünyayi korku saldi…Güney Kore’de 
Balistik füzeli tatbikat başladi! Yonhap haber ajansi

92 04.09.2017 ”Kuzey Kore’ye karşi nükleer silah 
kullanmaya haziriz!”

ABD Başkani Trump’in 
açiklamasi

93 04.09.2017 ”Kuzey Kore yeni bir füze denemesine 
hazirlaniyor!” Belirtilmemiş

94 04.09.2017 Gerilim sürüyor… ABD’den Kuzey 
Kore’ye gözdaği Amerika’nin Sesi

95 03.09.2017
Kuzey Kore’deki deprem için şok iddia!

Amerika Birleşik Devletleri 
Jeoloji Araştirmalari 
Kurumu (USGS)’nun resmi 
açiklamasi

96 03.09.2017 BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore için 
acil toplanacak

Kuzey Kore Devlet 
Televizyonu
İHA

97 03.09.2017 Dişişleri Bakanliği’nda K. Kore’ye kinama T.C Dişişleri Bakanliği 
açiklamasi

98 03.09.2017
Trump: Kuzey Kore tek bir şeyden anlar!

ABD Başkani Donald 
Trump’in twitter 
açiklamasi

99 03.09.2017 Kuzey Kore nükleer silah geliştirdiğini 
itiraf etti

Kuzey Kore Nükleer 
Enstitüsü’nün açiklamasi
Reuters
KCNA

100 03.09.2017 Trump ve Abe, Kuzey Kore’ye karşi 
biraraya geldi Belirtilmemiş

101 03.09.2017 BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplanti 
çağrisi yapildi

Güney Kore Devlet 
Başkani Moon Jae-in’in 
açiklamasi
Sputnik

102 30.08.2017 ABD Savunma Bakani Mattis’ten Trump’a 
Kuzey Kore yaniti

ABD Savunma Bakani 
James Mattis’in açiklamasi
İHA

103 30.08.2017 ABD Başkani Trump: ‘Kuzey Kore’yle 
konuşmak çözüm değil’

ABD Başkani Trump’in 
twitter açiklamasi
İHA

104 29.08.2017 Borsa’da füze rekoru DHA

105 29.08.2017 Kuzey Kore füze firlatti, Trump masayi 
gösterdi

ABD Başkani Trump’in 
açiklamasi

106 29.08.2017 Bir deli dünyayi savaşa sürüklüyor

BBC
Japonya devlet televizyonu 
NHK
Rodong Sinmun gazetesi

107 29.08.2017 Kuzey Kore yeni bir füze firlatti Sputnik
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108 28.08.2017 PKK’ya Rus kalkani! Rus Ordusu Tel 
Rifat’a girdi Belirtilmemiş

109 27.08.2017 ABD’den Kuzey Kore’ye: ‘Barişçil baski 
kampanyamiza devam edeceğiz’

Fox News
İHA

110 27.08.2017 Tel Afar’da son durum Sputnik

111 27.08.2017 Türkmen güçler, Telafer kalesinde
Kerkük Gazetesi Yazi 
İşleri Müdürü Güngör 
Yavuzaslan’in açiklamasi

112 26.08.2017 Kuzey Kore tanimlanamayan bir roket 
firlatti

Güney Koreli askeri 
yetkililerin açiklamalari 
Yonhap
Sputnik

113 26.08.2017 Bakanliktan Kuzey Kore’ye kinama! T.C Dişişleri Bakanliği resmi 
açiklamasi

114 26.08.2017 Kuzey Koreliler video oyun ile ABD askeri 
vuracak

Kuzey Kore resmi yayin organi 
Arirang-Meari

115 23.08.2017 TSK’dan Irak’in kuzeyine operasyon! İHA

116 21.08.2017 ABD’den Çin ve Rus şirketlerine yaptirim 
karari

ABD Hazine Bakanliği’nin 
resmi açiklamasi
İHA

117 21.08.2017 Kuzey Kore sonunda vurdu… Ama su 
bombasiyla! Belirtilmemiş

118 20.08.2017
IŞİD’in hedefinde İtalya var

Amerika Birleşik 
Devletleri merkezli 
bağimsiz Site Intel Group

119 20.08.2017 Tel Afar’da operasyon başladi! Irak devlet televizyonu

120 18.08.2017 ABD uzun bir süre Suriye’nin kuzeyini 
terk etmeyecek

Suriye Demokratik Güçleri 
Sözcüsü’nün açiklamasi
Reuters

121 17.08.2017 Barcelona’daki saldiriyi üstlenen terör 
örgütü belli oldu

Reuters
Terör Örgütü DAEŞ’in 
haber ajansi Amaq

122 17.08.2017 Kuzey Kore, propaganda posteriyle 
Washington’i vurdu… Belirtilmemiş

123 17.08.2017 Borsaya siyasetin gölgesi düştü Borsa İstanbul verileri

124 17.08.2017 Katalan Yönetimi’nden resmi açiklama: 13 
ölü 100 yarali İspanya Yerel basini

125 16.08.2017 Trump’tan Kim’e övgü dolu mesaj ABD Başkani Trump’in 
açiklamasi

126 15.08.2017
Rusya ve Çin, Kuzey Kore’yi görüştü!

Rusya Dişişleri 
Bakanliği’nin resmi 
açiklamasi
DHA

127 15.08.2017 Kuzey Kore, Guam’a füze planini askiya 
aldi

Kuzey Kore Haber Ajansi 
KCNA

128 15.08.2017 İşte Kuzey Kore’nin ABD’yi vurma plani BBC News
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129 14.08.2017
ABD’den yeni Kuzey Kore politikasi!

ABD Savunma Bakani Jim 
Mattis ve Dişişleri Bakani 
Rex Tillerson’in yazili 
açiklamasi
DHA

130 14.08.2017
Kuzey Kore işini karaborsa hallediyor!

ABD merkezli Uluslararasi 
Stratejik Çalişmalar 
Merkezi’nin yayinladiği 
analiz raporlari
DHA

131 14.08.2017 Trump’in tatili zehir oldu: Irkçi saldiri 
sonrasinda ABD karişti Beyaz Saray açiklamasi

132 14.08.2017 Kuzey Kore’den korkutan hamle: Elçileri 
topladi Yonhap Haber Ajansi

133 14.08.2017 Altin yatirimcisi füze krizini sevdi Türkiye Yatirim 
uzmanlarinin açiklamalari

134 14.08.2017 TSK’dan Kandil’e operasyon TSK resmi açiklamasi
135 13.08.2017 CIA’dan Kuzey Kore açiklamasi Belirtilmemiş

136 12.08.2017 3.5 milyon Kuzey Koreli orduya giriyor
Reuters
Rodong Sinmun gazetesi

137 12.08.2017 Guam can derdinde, Trump et derdinde! ABD Başkani Trump’in 
Guam valisi ile görüşmesi

138 12.08.2017 Rusya’nin olasi ABD-Kuzey Kore Savaşi 
için hazirliklari tamam Ria Novosti

139 12.08.2017 Dünya piyasalari diken üstünde oturuyor ABD Merkez Bankasi’nin 
(FED) açiklamasi

140 12.08.2017 Trump herkese saldirmaya başladi Belirtilmemiş

141 12.08.2017 Trump tehdit etmeye devam ediyor! Kuzey Kore resmi haber 
ajansi KCNA

142 11.08.2017
Çavuşoğlu’ndan Kuzey Kore açiklamasi!

Dişişleri Bakani Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun açiklamasi
DHA

143 11.08.2017
Dünya liderleri krize dahil oldu

ABD Başkani Trump’in
Twitter açiklamasi

144 11.08.2017 ‘Temennimiz vuruşmaya dönüşmemesi’ T.C. Cumhurbaşkani 
Erdoğan’in açiklamasi

145 11.08.2017 Kuzey Kore’nin öfkesinde Türkiye de 
menzil içinde

John Hopkins School of 
Advanced International 
Studies

146 11.08.2017 Kuzey Kore’nin vurmayi iddia ettiği ada: 
Guam

Kuzey Kore resmi haber 
ajansi KCNA

147 11.08.2017 Dolar ne kadar? Yukari yönlü hareket 
var…. (11.08.2017) Belirtilmemiş

148 11.08.2017 17 dakika 45 saniye sonra Amerika’yi 
vuracak

Kuzey Kore resmi haber 
ajansi KCNA
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149 10.08.2017 IŞİD’den İran’a tehdit!
Terör Örgütü DAEŞ’in 
haber ajansi Amaq
DHA

150 10.08.2017 ABD Başkani Trump’dan Kuzey Kore 
açiklamasi

İHA

151 10.08.2017 Dolar ne kadar oldu? Kore-ABD gerilimi 
piyasalari etkilker mi?

Vakif Yatirim 
değerlendirmesi
REUTERS

152 10.08.2017 Kuzey Kore’den ABD’ye öfke yumruğu Belirtilmemiş
153 10.08.2017 Füze krizi altini firlatti Belirtilmemiş

154 10.08.2017 Kuzey Kore, ABD’yi vurmak için tarih 
verdi

Kuzey Kore resmi haber 
ajansi KCNA
Kuzey Kore ordusunun 
açiklamasi

155 09.08.2017
ABD’den Kuzey Kore’ye sert tehdit

ABD Savunma Bakani 
James Mattis’in açiklamasi

156 09.08.2017 Üçüncü Dünya Savaşi’nin tamtamlari 
duyuluyor

BBC Türkçe
Washington Post gazetesi

157 09.08.2017 Kuzey Kore’den ABD’ye saldiri 
açiklamasi: Guam’a saldiri hazirliğimiz var

Kuzey Kore resmi haber 
ajansi KCNA
Sputnik

158 08.08.2017 Trump: Kuzey Kore’nin tehditleri öfke ve 
ateşle karşilanacak

ABD Başkani Donald 
Trump’in açiklamasi
İHA

159 08.08.2017
Trump, Twitter’dan verdi veriştirdi

ABD Başkani Donald 
Trump’in Twitter’daki 
açiklamasi

160 08.08.2017 Kuzey Kore lideri işi abartti Kuzey Kore resmi haber 
ajansi KCNA

161 07.08.2017
Kuzey Kore’den tehdit kokan açiklama

Kuzey Kore Resmi Haber 
Ajansi
KCNA
BBC
Güney Kore haber ajansi 
Yonhap

162 07.08.2017 Irak’ta Türk askerine saldiri: 2 yarali
Kürdistan 24 TV
DHA

163 05.08.2017 Suriye sinirina gece yarisi askeri sevkiyat Belirtilmemiş
164 31.07.2017 Kuzey Irak’ta PKK’ya büyük darbe DHA

 Haber Başlığı’na göre Kuzey Kore ve ABD arasindaki gerilen nük-
leer program konusu ekseninde ABD lideri Trump ile Kuzey Kore lideri 
Kim Jong Un’un açiklamalarinin haberler başliklar olarak sikça atildiğini 
ve yer yer hedef kitleye son dakika haberleri olarak aktarildiğini görmek-
teyiz. Kuzey Irak’taki bağimsizlik referandumu ile ilgili gelişmeler Türki-
ye, İran ve Irak Merkezi Hükümeti başta olmak üzere dünyadan gelen tep-
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kilere ilişkin haber başliklari farkli yerel ve uluslararasi kaynaklardan ge-
len enformasyon paylaşimi fark edilmektedir. Yine tabloda ABD ile İran 
arasindaki gerginliğe, Türkiye-PKK terör örgütü arasindaki mücadelelere 
Suriye’deki iç savaş ile terör örgütleriyle mücadelelere, Somali’nin Terör 
Örgütü Eş Şebab ile mücadelesine, Balistik füze programinin küresel eko-
nomiye olan etkilerine ilişkin haberlere yer verilerek savaş haberlerinin 
aktariminda göze çarpan başliklarin kullanildiği gözlemlenmektedir.

Haber Kaynağı kodlamasına göre haberlerde Türkiye’den ulusal 
basin kuruluşlari ve uluslararasi haber ajanslari kaynak olarak gösteril-
miştir. Bu kaynaklardan en fazla göze çarpanlari ise İhlas Haber Ajansi ve 
Reuters Haber Ajansi 19 defa, ABD Başkani Trump 16 defa, Kuzey Kore 
Resmi Haber Ajansi KCNA 15 defa, Doğan Haber Ajansi 14 defa, Sput-
nik Haber Ajansi 12 defa, Türk Silahli Kuvvetleri ve T.C. Cumhurbaşkani 
Erdoğan 5 defa, Yonhap Haber Ajansi ve ABD Savunma Bakani Mattis 
4 defa şeklindedir. BBC Türkçe, Rusya Devlet Başkani Putin, BBC ve 
T.C. Dişişleri Bakanliği 3 defa, Terör Örgütü DAEŞ’in Propaganda Araci 
Amaq Haber Ajansi, Rodong Sinmun Gazetesi, T.C. Dişişleri Bakani Ça-
vuşoğlu, Habertürk, Kuzey Kore Devlet Televizyonu, Beyaz Saray Sözcü-
sü ve Resmi Açiklamalari, RIA Novosti Haber Ajansi, CNN İnternatio-
nal 2 defa, Kurdistan 24 TV, Washington Post, Kuzey Kore Ordusu, John 
Hopkins School of Advanced International Studies, FED, Türkiye Yatirim 
uzmanlari 1’er kez haberlerde kaynak olarak kullanilmiştir.

Haber Türleri kodlamasına göre, 31 Temmuz 2017 – 31 Ekim 2017 
tarihleri arasinda Sözcü gazetesinde savaş haberleri ile ilgili çikan haber-
lerden 85’i haber, 41’i kisa haber, 16’si analiz haber, 18’i basin bildirisi/
açiklamasi, 3’ü makale ve 1’i tanitici haber formatindadir.

Haber Sayısı kodlamasına göre Sözcü Gazetesinde 31.07.2017 – 
31.10.2017 tarihleri arasinda toplamda 164 haber hedef kitleye aktaril-
miştir. Bu haberler en çok 5 Eylül 2017’de 8, 3 Eylül 2017 ve 11 Ağustos 
2017’de 7, 12 Ağustos 2017 ve 10 Ağustos 2017’de 6,  19 Eylül 2017 ve 4 
Eylül 2017’de 5, 18 Eylül 2017, 29 Ağustos 2017 ve 17 Ağustos 2017’de 4 
defa,  11 Ekim 2017, 4 Ekim 2017, 26.09.2017, 23 Eylül 2017, 22 Eylül 2017, 
21 Eylül 2017, 15 Eylül 2017, 10 Eylül 2017, 6 Eylül 2017, 27 Ağustos 2017, 
26 Ağustos 2017, 15 Ağustos 2017, 9 Ağustos 2017 ve 8 Ağustos 2017 ’de 2 
defa ve kalan diğer günlerde 1’er defa haber aktarimi söz konusudur.

Haberin Aktörleri kodlamasına göre 74 haberde Kuzey Kore, 50 
haberde ABD, 43 haberde ABD Başkani Trump, 26 haberde Kuzey Kore 
Lideri Kim Jong Un, 18 haberde Terör Örgütü PKK ve PYD, 18 haber-
de Türk Silahli Kuvvetleri, 15 haberde Güney Kore, 13 haberde Arakanli 
Müslümanlar, 11 haberde Çin ve Terör Örgütü DEAŞ,  10 haberde T.C. 
Cumhurbaşkani Erdoğan ve Rusya, 9 haberde Myanmar, 6 haberde ABD 
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Dişişleri Bakani Tillerson, Japonya ve ABD Savunma Bakani Mattis, 5 
haberde İran Devrim Muhafizlari, 4 haberde Güney Kore Lideri Moon ve 
Myanmar Ordusu, 3 haberde Irak Silahli Kuvvetleri, Rusya Devlet Başka-
ni Putin, BM, SDG, T.C. Cumhurbaşkani Erdoğan’in Eşi Emine Erdoğan, 
Myanmar Cumhurbaşkani Aung San Suu Çii, Almanya, Türkiye, Terör 
Örgütü Eş Şebab, Somali. T.C. Dişişleri Bakani Mevlüt Çavuşoğlu, 2 ha-
berde Çin Dişişleri Bakani Wang Yi, Çin BM Temsilcisi Liu, T.C. Dişişleri 
Bakanliği, ABD BM Temsilcisi Haley, ÖSO, Rusya Dişişleri Bakani Lav-
rov, Kuzey Kore Dişişleri Bakani Ri Yong Ho, Budist Radikalistler ise 1’er 
kez aktör olarak okuyuculara iletilmiştir. 

Tema Başlıkları kodlamasına göre haberlerde işlenen konulari on 
iki farkli ana başlikla toplanabilir. Bu başliklardan en fazla ABD ve Ku-
zey Kore Arasindaki Nükleer Program Geliştirme Restleşmesine ilişkin 
haberler 94 kez,  Suriye’de, Türkiye Tarafindan Terör Örgütü Olarak Tani-
nan PYD\PKK, DAEŞ ile Mücadeleye ilişkin ve Suriye İç Savaşina İlişkin 
Haberler 20, Arakanli Müslümanlarin Myanmar Ordusu ve Budist Radi-
kaller Tarafindan Zulme ve Etnik Temizlik Operasyonlari İle İlgili Ha-
berler 20 kez işlenirken,  Türkiye’nin Terör Örgütü PKK İle Mücadelesine 
İlişkin Haberler 10 kez, Kuzey Irak Bağimsizlik Referandumu İle İlgili 
Haberler 7 kez ile öne çikmaktadir.  Bunu sirasiyla ABD ve İran Arasin-
daki Gerginlik İle İlgili Haberler 5 kez, Somali ile Eş Şebab Terör Örgütü 
Arasindaki Mücadeleye İlişkin Haberler 3 kez yer almiştir.

Fotoğraf Kullanımı kodlamasına göre haberlerde ağrilikli olarak 
güncel, savaş haberlerinin sicakliğini aktaran anlik fotoğraflara ve haber-
de yer alan aktörlerin güncel ve arşivden fotoğraflarina yer verilmiştir. 
Kullanilan fotoğraflarda Arakanli Müslümanlara ait fotoğraf 29 kez kul-
lanilmiştir. Haberlerde Kuzey Kore’nin firlattiği füzelere ait fotoğraf veya 
infografik 23 kez, ABD Başkani Trump’a ait fotoğraf veya paylaşimlar 14 
kez, Kuzey Kore Devlet Başkani Kim Jong Un’a ait fotoğraf 14 kez,  Guam 
adasina ait fotoğraflar ile Kim Jong Un’un askerlerle fotoğraflari 11 kez, 
Kuzey Kore ordusuna ait fotoğraf/animasyon/infografik 8 kez kullanil-
miştir.

Kavramlar kodlamasına göre haberlerde kullanilan kavramlardan 
en dikkat çekenleri arasinda Terör Örgütü 33 kez, Balistik Füze Programi 
24 kez ve Saldiri 18 kez olmuştur. Haberlerdeki diğer kavramlar: Hidrojen 
Bombasi, Ambargo/Yaptirim, Nükleer Füze, Nükleer Silah 11, Savaş ve 
Operasyon 9, Provokasyon ve Kriz 7, Nükleer Program 6, Füze Krizi ve 
Hava Saldirisi/Operasyonlari/Harekati 5 kez, Ateş, Füze Denemesi, Öfke, 
Şiddet ve Etnik Temizlik 4 kez. Füze Saldirisi, Nükleer Savaş, Nükleer 
Silahlanma/Silahlanma, Tatbikat, Roket Adam, Bombardiman Uçaklari, 
Referandum, Sürgün, Soykirim/Katliam ve Zulüm 3 kez tekrarlanmiştir.
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Posta gazetesinde;

Tablo 2. Posta Gazetesinin Haberleri

NO: HABER 
TARİHİ

HABER BAŞLIĞI HABER KAYNAĞI

1 31.10.2017 Ayrilikçilara karşi savaşan 
Çeçen kadin öldürüldü

Ukrayna İçişleri Bakani Danişmani 
Anton Geraşçenko’nun sosyal 
medya açiklamasi

2 31.10.2017 Rahaf Havva ile birlikte 
insanlik da ölüyor

Sivil yerel meclislerin verileri
AA

3 30.10.2017 İç savaştan kaçan Suriyeli 
anne-oğulu Meriç Nehri ayirdi

Gazete Habertürk

4 25.10.2017 Bomba iddia! Biyolojik silah 
üretiyorlar!

Harvard Üniversitesi nezdindeki 
araştirma merkezi Belfer’in 
açiklamasi
Sputnik

5 23.10.2017 BM Kuzey Kore’ye 32 
ürünün satişini daha yasakladi

Belirtilmemiş

6 23.10.2017 Suriye’deki savaşin son 
kurbani minik Seher

Belirtilmemiş

7 23.10.2017 Tehdit kritik boyutlara ulaşti Belirtilmemiş
8 18.10.2017 Kuzey Kore daha fazla uydu 

firlatmayi planliyor
Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler 
(BM) Daimi Temsilci Yardimcisi 
Kim In Ryong’un açiklamasi

9 18.10.2017 Suriye ve Irak’ta DEAŞ 
saflarindaki 1500 terörist 
Avrupa’da’

AB
Terörle Mücadele Koordinatörü 
Gilles de Kerchove’un açiklamasi

10 18.10.2017 Irak’in kuzeyinde 5 terörist 
etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanliği’nin resmi 
açiklamasi

11 17.10.2017 Kuzey Koreli diplomat: 
Nükleer savaş her an çikabilir

Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler 
(BM) Büyükelçisi’nin yardimcisi 
Kim In-ryong’un açiklamasi

12 16.10.2017 Putin Kuzey Kore’ye yaptirim 
kararnamesini imzaladi

Rusya Hükümeti’nin resmi 
açiklamasi

13 16.10.2017 Kuzey Koreli yetkiliden 
nükleer program açiklamasi

Rus haber ajansi Tass

14 15.10.2017 Irak Hükümeti: Kerkük’te 
PKK varliği savaş ilanidir

Irak Milli Güvenlik Konseyi resmi 
açiklamasi
Irak Başbakanlik Basin Ofisi’nin  
resmi açiklamasi

15 15.10.2017 Microsoft Başkani Smith: 
WannaCry saldirilarinin 
arkasinda Kuzey Kore var

ITV

16 15.10.2017 Kuzey Kore: Ülkemizin barişa 
giden yolunda engel olan 
herkesi yok etmeye haziriz

Kuzey Kore Parlamentosu Başkani 
Birinci Yardimcisi An Dong 
Chung’un açiklamalari
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17 13.10.2017 Bangladeş’e siğinan Arakanli 
Müslümanlarin sayisi 536 
bine ulaşti

Uluslararasi Göç Örgütü (IOM) 
Sözcüsü Joel Millman’in Basin 
Açiklamasi

18 12.10.2017 İran’dan DMO için ‘savaş 
ilani sayariz’ çikişi

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkani 
Ali Ekber Salihi’nin açiklamasi
Fars Haber Ajansi

19 11.10.2017 Güney Kore, Kuzey Kore’yi 
karartma silahiyla durduracak

Güney Kore haber ajansi Yonhap

20 11.10.2017 Kuzey Kore, Rus vekillerden 
‘ABD’yi ateşle terbiye etme’ 
fikrine destek istedi

Sputnik

21 10.10.2017 ‘Kuzey Koreli hackerlar 
Güney’in savaş planlarini 
çaldi’

Chosun Ilbo gazetesi

22 10.10.2017 Kuzey Kore’den korkutan 
açiklama

Interfax
Reuters

23 09.10.2017 Cumhuriyetçi Senatör Bob 
Corker: Trump, 3. Dünya 
Savaşi’na sürüklüyor

Cumhuriyetçi Senatör Bob 
Corker’in açiklamasi
ABD Başkani Trump’in twitter 
açiklamasi

24 07.10.2017 Trump’tan Kuzey Kore ile 
gerilim değerlendirmesi

Belirtilmemiş

25 06.10.2017 Rusya’dan korkutan iddia: 
ABD’yi vurabilir

Sputnik

26 06.10.2017 Kuzey Kore’de siradan 
vatandaşlara benzin satişi 
yasaklandi

Japon gazetesi Asahi Shimbun

27 01.10.2017 İtalya: Kuzey Kore 
Büyükelçisi ayrilmak zorunda

La Repubblica gazetesi

28 01.10.2017 Kuzey Kore’den ABD’ye: 
Alev denizine çeviririz

Kuzey Kore resmi haber ajansi 
KCNA

29 29.09.2017 BM: Teknede 60’tan fazla kişi 
ölmüş olabilir

BM açiklamasi

30 28.09.2017 Arakanli Müslümanlari 
taşiyan tekne alabora oldu

Uluslararasi Göç Örgütü’nün sosyal 
medyadaki açiklamasi

31 26.09.2017 Kuzey Kore ile ABD 
gerilimini tirmandiran 
animasyon

Belirtilmemiş

32 26.09.2017 ABD’den Kuzey Kore’ye yeni 
yaptirimlar

Belirtilmemiş

33 26.09.2017 ABD: Kuzey Kore’nin ‘savaş 
ilani suçlamasi’ gülünç

Kuzey Kore Dişişleri Bakani Ri 
Yong-ho’nun açiklamasi
BBC Türkçe

34 25.09.2017 Çin’den savaş açiklamasi Reuters
35 25.09.2017 Kuzey Kore’den ABD’ye 

‘uçaklarinizi vururuz’ tehdidi
Kore Merkez Haber Ajansi 
(KCNA)
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36 25.09.2017 11. Cumhurbaşkani 
Abdullah Gül’den Kerkük 
referandumuyla ilgili savaş 
uyarisi

11. Cumhurbaşkani Abdullah 
Gül’ün açiklamasi

37 24.09.2017 Kuzey Kore’den ‘ABD’ye 
ölüm’ sloganlari yükseldi

Belirtilmemiş

38 23.09.2017 ABD savaş uçaklari Kuzey 
Kore sinirinda uçtu

Pentagon Sözcüsü Dana White’in 
açiklamasi

39 22.09.2017 ABD Başkani Trump’tan 
Kuzey Kore liderine sert tepki

ABD Başkani Donald Trump’in 
twitter açiklamasi

40 22.09.2017 Kuzey Kore Lideri Kim Jong-
un: Trump’in akli dengesi 
bozuk

Kuzey Kore devlet televizyonu

41 22.09.2017 Kim Jong-un’dan devlet 
televizyonunda Trump’a 
tehdit: Bedelini ödeyeceksin

Kuzey Kore Devlet televizyonu
BBC Türkçe

42 22.09.2017 Kuzey Kore hidrojen bombasi 
denemesi yapabilir

Yonhap ajansi

43 21.09.2017 Flaş gelişme! Trump, Kuzey 
Kore ile ilgili kararini açikladi

Belirtilmemiş

44 21.09.2017 Kuzey Kore’den ABD 
Başkani Trump’a ağir 
benzetme

Belirtilmemiş

45 20.09.2017 Kuzey Kore’den Trump’a sert 
yanit: Yok etmeye haziriz!

ABD Başkani Trump’in BM genel 
kuruldaki konuşmasi

46 19.09.2017 ABD’den Arakan hamlesi ABD Dişişleri Bakanliği Sözcüsü 
Heather Nauert’un yazili açiklamasi

47 19.09.2017 Kuzey Kore’nin Madrid 
Büyükelçisi ‘istenmeyen kişi’ 
ilan edildi

Belirtilmemiş

48 19.09.2017 Myanmar lideri Suu Çii: 
Neden göç ettiklerini 
anlamaya çalişiyoruz

Myanmar Lideri’nin BM Genel 
Kuruldaki Konuşmasi Uluslararasi 
Af Örgütü’nün açiklamasi

49 19.09.2017 Milli Savunma Bakani 
Canikli: Daha büyük bir 
savaşin fitilini ateşler

T.C. Milli Savunma Bakani 
Canikli’nin açiklamasi

50 18.09.2017 ABD’den Kuzey Kore 
açiklamasi: Konuyu 
Pentagon’a devredebiliriz

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) 
Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in 
açiklamasi
CNN televizyonu

51 16.09.2017 Arakan’dan kaçan kadin Naf 
Nehri kiyisinda ölü bulundu

Belirtilmemiş

52 15.09.2017 Türkiye’den Kuzey Kore’ye 
kinama

T.C. Dişişleri Bakanliği’nin resmi 
açiklamasi

53 15.09.2017 BM Güvenlik Konseyi Kuzey 
Kore gündemiyle tekrar 
toplaniyor

Yonhap haber ajansi
Japon devlet televizyonu NHK
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54 15.09.2017 ABD’den Kuzey Kore 
açiklamasi: Devam etmekte 
olan provokasyonlar...

Japon devlet televizyonu NHK

55 15.09.2017 Kuzey Kore bir kez daha füze 
firlatti

Reuters

56 14.09.2017 AB, Kuzey Kore’ye 
yaptirimlari ağirlaştirdi

Belirtilmemiş

57 13.09.2017 BM Genel Sekreteri 
Guterres’ten Arakan çağrisi

BM Genel Sekreteri Guterres’in 
Basin açiklamasi

58 12.09.2017 BM’nin Kuzey Kore kararina 
Çin’den destek

Çin Dişişleri Bakanliği’nin 
Sözcüsünün açiklamalari

59 12.09.2017 BM’den flaş Kuzey Kore 
karari

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi 
Nikki Haley’in BM konuşmasi
Rusya’nin BM Daimi Temsilcisi 
Vassily Nebenzia’nin açiklamasi

60 12.09.2017 Fas Arakanlilar için acil insani 
yardim gönderdi

Fas Dişişleri Bakanliği basin 
açiklamasi

61 10.09.2017 NATO’dan Kuzey Kore 
açiklamasi: Küresel tehdit!

İngiliz televizyon kanali BBC

62 10.09.2017 Kim Jong Un hidrojen 
bombasi için parti verdi!

Kore Merkez Haber Ajansi 
(KCNA)

63 10.09.2017 Emine Erdoğan Arakanli 
Müslümanlara yardim dağitti

Belirtilmemiş

64 09.09.2017 Macron, Trump ve Şinzo Abe 
ile Kuzey Kore’yi görüştü

Fransa Cumhurbaşkanliği basin 
açiklamasi

65 09.09.2017 ABD Dişişleri Bakanliği’ndan 
Arakan açiklamasi

ABD Dişişleri Bakanliği
Sözcüsü Heather Nauert’in yazili 
açiklamasi

66 09.09.2017 Bangladeş’e siğinan Arakanli 
Müslüman sayisi 290 bine 
ulaşti

Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği Bangladeş 
Bölge Sorumlusu Vivian Tan’in 
açiklamasi

67 08.09.2017 Barzani: Her Kürdün Kerkük 
için savaşa hazir olduğunu 
bilsinler

BBC Farsça

68 07.09.2017 Emine Erdoğan Bangladeş’te 
yardim dağitti

Belirtilmemiş

69 07.09.2017 ABD’den ‘Kuzey Kore’ye 
petrol ambargosu’ talebi

Sputnik

70 06.09.2017 Kuzey Kore’ye İran’dan 
destek

İran Cumhurbsşksni Ruhani’nin 
açiklamasi

71 06.09.2017 110 yaşindaki Arakanlidan 
yürek burkan sözler

110 yaşindaki
Abdur Rahman’in açiklamalari
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72 06.09.2017 Japonya Savunma 
Bakani’ndan korkutan 
açiklama

Japonya Savunma Bakani Itsunori 
Onodera’nin basin açiklamasi

73 06.09.2017 Putin: Kuzey Kore’yi bir 
köşeye atmamak gerekir

Rusya Devlet Başkani Putin’in 
Doğu Ekonomik Forumu’ndaki 
açiklamasi
Kuzey Kore Devlet Televizyonu

74 06.09.2017 Theresa May ve Donald 
Trump Kuzey Kore’yi görüştü

İngiltere Başbakanlik Ofisinin 
resmi açiklamasi

75 05.09.2017 ABD Başkani Trump’tan 
Kuzey Kore diplomasisi

Beyaz Saray yazili açiklamasi

76 05.09.2017 Çin’den çok sert ‘Kuzey 
Kore’ açiklamasi!

Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) 
Daimi Temsilcisi Liu Jieyi’nin 
açiklamasi

77 05.09.2017 Dolar fiyatlarina hidrojen 
bombasi etkisi

Yeni Şafak gazetesi

78 05.09.2017 BM Genel Sekreteri Guterres: 
Endişelerimi BMGK’ya 
bildirdim

BM Genel Sekreteri Guterres’in 
açiklamalari

79 05.09.2017 BM: Türkiye’nin Arakan 
çağrisi cesaret verici

UNICEF’in açiklamalari

80 05.09.2017 BM’den Arakan açiklamasi BM yazili açiklamasi

81 04.09.2017 Çin’den Kuzey Kore 
açiklamasi: Kaos ve savaşa 
asla izin vermeyeceğiz

Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) 
Daimi Temsilcisi Liu Jieyi’nin 
açiklamasi

82 04.09.2017 ABD’den korkutan açiklama: 
Savaşin başlangicini 
gösteriyor

ABD’nin Birleşmiş Milletler 
Büyükelçisi Nikki Haley’in BM 
konuşmasi

83 04.09.2017 Güney Kore’den flaş Kuzey 
Kore açiklamasi: Nükleer füze 
testine hazirlaniyorlar

AP

84 04.09.2017 BM Güvenlik Konseyi Kuzey 
Kore için acil toplanacak

Kuzey Kore Devlet Televizyonu

85 04.09.2017 ABD’den Kuzey Kore’ye sert 
uyari

ABD Savunma Bakani James 
Mattis’in basin toplantisi

86 03.09.2017 ABD’den Kuzey Kore 
açiklamasi: Çok düşmanca ve 
tehlikeli

ABD Başkani Donald Trump’in 
açiklamalari

87 03.09.2017 Dişişleri Bakanliği’ndan 
Kuzey Kore’ye kinama

T.C. Dişişleri Bakanliği resmi 
açiklamasi

88 03.09.2017 Macron’dan Kuzey Kore’ye 
sert tepki

Fransa Cumhurbaşkani Macron’un 
resmi açiklamasi

89 03.09.2017 Merkel ve Macron’dan Kuzey 
Kore’ye tepki

Belirtilmemiş

90 03.09.2017 ABD Başkani Donald 
Trump’tan Kuzey Kore 
açiklamasi

ABD Başkani Donald Trump’in 
twitter açiklamasi
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91 03.09.2017 İngiltere Dişişleri Bakani 
Boris Johnson’dan Arakan 
çağrisi

İngiltere Dişişleri Bakani Boris 
Johnson’in açiklamasi

92 02.09.2017 Arakan’daki katliam uzaydan 
bile görülüyor, ama dünya 
seyrediyor

İnsan Haklari İzleme Örgütü’nün 
resmi video paylaşimi
BM açiklamasi

93 02.09.2017 Başbakan Yardimcisi 
Çavuşoğlu’ndan Arakan 
açiklamasi

T.C. Başbakan Yardimcisi 
Çavuşoğlu’nun açiklamasi

94 02.09.2017 Cumhurbaşkani Erdoğan’dan 
Arakan için diplomasi trafiği

Belirtilmemiş

95 01.09.2017 Cumhurbaşkani Erdoğan: 
“Kimse konuşmasa da biz 
konuşacağiz”

Belirtilmemiş

96 01.09.2017 Arakan’da 400 kişi hayatini 
kaybetti

BM açiklamasi

97 01.09.2017 Çavuşoğlu’ndan Arakan 
diplomasisi

Diplomatik kaynaklar

98 01.09.2017 ABD, Arakan’daki şiddet 
nedeniyle Myanmar’i uyardi

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi 
Nikki Haley’in yazili açiklamasi

99 31.08.2017 Cumhurbaşkani Erdoğan’dan 
İslam ülkeleri liderlerine 
‘Arakan’ çağrisi

Belirtilmemiş

100 31.08.2017 Arakan’daki katliamdan kaçip 
nehirde boğuldular

Bangladeş yerel basini

101 30.08.2017 ABD Savunma Bakani’ndan 
Başkan Trump’a Kuzey Kore 
cevabi

ABD Başkani Trump’in twitter 
açiklamasi

102 29.08.2017 İngiltere BMGK’yi Arakan 
için acil toplantiya çağirdi

İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi 
Matthew Rycroft’un sosyal medya 
açiklamasi

103 29.08.2017 İsveç Kuzey Kore için 
harekete geçti

İsveç Dişişleri Bakanliğinin resmi 
açiklamasi

104 29.08.2017 Kuzey Kore’den yine füze 
denemesi yine kriz!

Rusya Parlamentosunun 
Uluslararasi Meseleler Komitesi 
Başkani Konstantin Kosachev’in 
açiklamasi
Güney Kore Genelkurmay 
Başkanliği’nin açiklamasi

105 29.08.2017 Kuzey Kore yeni bir füze 
firlatti

Belirtilmemiş

106 26.08.2017 Son dakika: Kuzey Kore 
tanimlanamayan roket firlatti

Güney Koreli askeri yetkililer
ABC News kanali
Güney Kore haber ajansi Yonhap

107 23.08.2017 Irak’in kuzeyinde 7 terörist 
etkisiz hale getirildi

T.C. Genelkurmay Başkanliği’nin 
resmi açiklamasi
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108 23.08.2017 Bakan Çavuşoğlu’ndan kritik 
temas!

T.C. Dişişleri Bakani Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun basin açiklamasi

109 22.08.2017 ABD’den Ruslara ve Çinlilere 
Kuzey Kore yaptirimi

ABD Hazine Bakanliği Yabanci 
Varliklarin Hazine Kontrol Bürosu 
(OFAC)’nun resmi açiklamasi

110 16.08.2017 ABD: Kuzey Kore için tüm 
seçenekler masada

ABD Başkan Yardimcisi Mike 
Pence’in açiklamasi

111 16.08.2017 Çavuşoğlu; Kuzey Irak’ta 
referandum iç savaşa kadar 
götürür

Belirtilmemiş

112 16.08.2017 Kolombiya’da 52 yillik savaş 
sona erdi

Kolombiya Devlet Başkani Juan 
Manuel Santos’un açiklamasi

113 15.08.2017 Avrupa Birliği, ABD - 
Kuzey Kore geriliminde 
diplomasiden yana

AB Diş İlişkiler Yüksek Temsilcisi 
Federica Mogherini’nin açiklamasi

114 15.08.2017 ABD’den Kuzey Kore için 
‘savaş’ açiklamasi

ABD Savunma Bakani Jim 
Mattis’in açiklamasi

115 14.08.2017 Kuzey Kore’nin nükleer 
teknolojisi o ülkeden gelmiş

ABD Merkezli Uluslararasi 
Stratejik Çalişmalar Merkezi’nin 
yayinladiği analiz raporlari

116 14.08.2017 Kandil’de 21 terörist etkisiz 
hale getirildi

TSK’nin resmi açiklamasi

117 14.08.2017 Çin, Kuzey Kore 
yaptirimlarini yürürlüğe 
sokuyor

Çin Ticaret Bakanliği’nin resmi 
açiklamasi
Reuters

118 13.08.2017 Savaşa hazirlik yapiyorlar ABD Başkani Trump’in açiklamasi
119 12.08.2017 Kuzey Kore: 3.5 milyon kişi 

orduya katilmak istiyor
Reuters
Kuzey Kore’nin resmi gazetesi 
Rodong Sinmun
Resmi haber ajansi KCNA

120 12.08.2017 Donald Trump’tan Kim 
Jong-un’a: Gerçekten pişman 
olacak

ABD Başkani Trump’in twitter 
açiklamasi

121 11.08.2017 Savaş rüzgarlari eserken 
Rusya’dan dünyayi ürküten 
açiklama!

Rusya Dişişleri Bakani Sergey 
Lavrov’un açiklamasi
Çin Komünist Partisi’nin resmi 
yayin organi Global Times
Kuzey Kore devlet televizyonu
KCNA

122 11.08.2017 BM’den ABD ve Kuzey 
Kore’ye diplomasi çağrisi

Belirtilmemiş

123 11.08.2017 Amerika Başkani Trump’tan 
Kuzey Kore’ye: Savaş 
seçeneği hazir

ABD Başkani Trump’in twitter 
açiklamasi
Kuzey Kore’nin resmi haber ajansi 
KCNA

124 11.08.2017 Trump: Belki de sözlerim 
yeterince sert değildi

Belirtilmemiş

125 10.08.2017 AB, Kuzey Kore’ye 
yaptirimlari genişletti

Belirtilmemiş
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126 10.08.2017 Kuzey Kore Guam’i vuracaği 
tarihi açikladi

Belirtilmemiş

127 09.08.2017 Kuzey Kore, ABD topraği 
Guam açiklarina füze 
firlatmaya hazirlaniyor

Kuzey Kore resmi haber ajansi 
KCNA

128 09.08.2017 Mesut Barzani: 
Referandumdan dönüş yok

Londra merkezli El-Hayat gazetesi

129 08.08.2017 Trump, Kuzey Kore’nin 
tehditlerine boyun eğmedi

Belirtilmemiş

130 07.08.2017 Kuzey Kore Dişişleri Bakani 
Ri’den ABD’ye gözdaği

Kuzey Kore Dişişleri Bakani Ri’nin 
yazili açiklamasi

131 05.08.2017 BM Güvenlik Konseyi’nden 
Kuzey Kore’ye yeni 
yaptirimlar

Belirtilmemiş

132 05.08.2017 ASEAN ülkelerinden Kuzey 
Kore’ye uyari

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği
üye ülkelerin dişişleri bakanlarinin 
açikladiği ortak bildiri

133 05.08.2017 Hizbullah: DEAŞ’a karşi 
Suriye cephe hatti açilacak

Lübnan’daki Hizbullah lideri 
Seyyid Hasan Nasrallah’in 
açiklamasi

134 02.08.2017 Rusya Başbakani Medvedev: 
ABD ticaret savaşi ilan etti

Rusya Başbakani Medvedev’in 
facebooktaki hesabindan yaptiği 
açiklama

135 31.07.2017 Trump: Kuzey Kore’yi 
halledeceğiz

ABD Başkani Trump’in basin 
açiklamasi

136 31.07.2017 ABD’den Çin’e ‘Kuzey Kore’ 
çağrisi

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) 
Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in 
yazili açiklamasi

 Haber Başlığı’na göre Kuzey Kore ve ABD arasindaki gerilen nük-
leer program konusu ekseninde ABD lideri Trump ile Kuzey Kore lideri 
Kim Jong Un’un açiklamalarinin haberler başliklar olarak sikça atildiğini 
ve yer yer hedef kitleye son dakika haberleri olarak aktarildiği görülmekte-
dir. Kuzey Irak’taki bağimsizlik referandumu ile ilgili gelişmeler Türkiye, 
İran ve Irak Merkezi Hükümeti başta olmak üzere dünyadan gelen tepki-
lere ilişkin haber başliklari farkli yerel ve uluslararasi kaynaklardan gelen 
enformasyon paylaşimini fark edilmektedir. Yine tabloda ABD ile İran 
arasindaki gerginliğe, Türkiye-PKK terör örgütü arasindaki mücadelelere 
Suriye’deki iç savaş ile terör örgütleriyle mücadelelere, Somali’nin Terör 
Örgütü Eş Şebab ile mücadelesine, Balistik füze programinin küresel eko-
nomiye olan etkilerine ilişkin haberlere yer verilerek savaş haberlerinin 
aktariminda göze çarpan başliklarin kullanildiği gözlemlenmektedir.

Haber Kaynağı kodlamasına göre haberlerde Türkiye’den ulusal 
basin kuruluşlari ve uluslararasi haber ajanslari kaynak olarak gösteril-
miştir. Bu kaynaklardan en fazla göze çarpanlari ise ABD Başkani Trump 
10 defa, Kuzey Kore Devlet Televizyonu, Reuters Haber Ajansi ve ABD 
BM Temsilcisi Nikki Halley 5 defa, Kuzey Kore Devlet Televizyonu 5 
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defa, ABD BM Temsilcisi Nikki Halley 5 defa, BM Resmi Açiklamasi ve 
Sputnik 4 defa şeklindedir. T.C. Genel Kurmay Başkanliği 3 defa, ABD 
Savunma Bakani Mattis, Çin BM Temsilcisi, BM Genel Sekreteri Gu-
terres, Japon Devlet Televizyonu NHK, T.C. Dişişleri Bakanliği Resmi 
Açiklamasi, ABD Dişişleri Bakanliği Sözcüsü, BBC Türkçe, Kuzey Kore 
Dişişleri Bakani Ri Yong-Ho, Kuzey Kore BM Temsilcisi 2 defa, Rusya 
Başbakani Medmedev, Lübnan’daki Hizbullah Lideri, ASEAN Dişişleri 
Bakanliği Ortak Bildirisi 1’er kez haberlerde kaynak olarak kullanilmiştir.

Haber Türleri kodlamasına göre, 31Temmuz 2017 – 31 Ekim 2017 
tarihleri arasinda Posta gazetesinde savaş haberleri ile ilgili çikan haber-
lerden 79’u haber, 29’u kisa haber, 8’i analiz haber, 18’i basin bildirisi/
açiklamasi, 1’i basin toplantisi ve 1’i röportaj formatindadir.

Haber Sayısı kodlamasınaa göre Türkiye basininda savaş haberleri 
ile ilgili Posta Gazetesinde 31.07.2017 – 31.10.2017 tarihleri arasinda top-
lamda 135 haber hedef kitleye aktarilmiştir. Bu haberler en çok 5 Eylül 
2017’de 6, 3 Eylül 2017 6, 4 Eylül 2017 ve 6 Eylül 2017’de 5,  11 Ağustos 
2017, 29 Ağustos 2017, 1 Eylül 2017, 15 Eylül 2017, 19 Eylül 2017 ve 22 Ey-
lül 2017’de 4, 14 Ağustos 2017, 2 Eylül 2017, 9 Eylül 2017, 10 Eylül 2017, 12 
Eylül 2017, 25 Eylül 2017, 15 Ekim 2017, 18 Ekim 2017 ve 23 Ekim 2017’de 
3 defa,  31Temmuz 2017, 5 Ağustos 2017, 9 Ağustos 2017, 10 Ağustos 2017, 
12 Ağustos 2017, 15 Ağustos 2017, 23 Ağustos 2017, 31Ağustos 2017, 7 Ey-
lül 2017, 21 Eylül 2017, 1 Ekim 2017, 6 Ekim 2017, 10 Ekim 2017, 11 Ekim 
2017, 16 Ekim 2017, 31 Ekim 2017’de 2 defa ve kalan diğer günlerde 1’er 
defa haber aktarimi söz konusudur.

Haberin Aktörleri kodlamasına göre 72 haberde Kuzey Kore, 32 
haberde ABD, 21 haberde ABD Başkani Trump, 20 haberde Arakanli 
Müslümanlar, 10 haberde Myanmar Ordusu, 9 haberde Kuzey Kore Li-
deri Kim Jong Un, 6 haberde Güney Kore, Japonya ve ABD Savunma 
Bakani Mattis, 5 haberde Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi, Güney Kore Çin, 4 haberde T.C. Cumhurbaşkani Erdoğan, 
Terör Örgütü PKK ve PYD, 3 haberde Türk Silahli Kuvvetleri, ABD BM 
Temsilcisi Haley, Esad Rejimi ve Suriye Hükümeti, Kuzey Kore Dişişleri 
Bakani Ri Yong Ho, Savaş Mağdurlari, Fransa Cumhurbaşkani Macron, 
ABD Savunma Bakani Mattis, Rusya, 2 haberde T.C. Dişişleri Bakanliği, 
Rusya Devlet Başkani Putin, Kuzey Kore BM Temsilcisi Kim İn Ryong 
1’er kez aktör olarak okuyuculara iletilmiştir.

Tema Başlıkları kodlamasına göre haberlerde işlenen konulari do-
kuz farkli ana başlikla toplayabiliriz. Bu başliklardan en fazla ABD ve 
Kuzey Kore Arasindaki Nükleer Program Geliştirme Restleşmesine iliş-
kin haberler 89 kez, Arakanli Müslümanlarin Myanmar Ordusu ve Budist 
Radikaller Tarafindan Zulme ve Etnik Temizlik Operasyonlarina Maruz 
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Kalmasina İlişkin Haberler 27 kez, Kuzey Irak Bağimsizlik Referandumu 
İle İlgili Haberler 7 kez, Suriye’de, Türkiye Tarafindan Terör Örgütü Ola-
rak Taninan PYD\PKK, DAEŞ ile Mücadeleye ilişkin ve Suriye İç Sava-
şina İlişkin Haberler 5 kez işlenirken,  Türkiye’nin Terör Örgütü PKK İle 
Mücadelesine İlişkin Haberler 3 kez ile öne çikmaktadir. Rusya ve ABD 
Arasindaki Ticari Gerginliğe İlişkin Haberler, İran ve ABD Arasindaki 
Gerginliğe İlişkin Haberler, Kolombiya İç Savaşina İlişkin Haberler 1’er 
kez takip etmektedir.

Fotoğraf Kullanımı kodlamasına göre haberlerde ağrilikli olarak 
güncel, savaş haberlerinin sicakliğini aktaran anlik fotoğraflara ve haber-
de yer alan aktörlerin güncel ve arşivden fotoğraflarina yer verilmiştir. 
Kullanilan fotoğraflarda Arakanli Müslümanlara ait fotoğraf 19 kez kul-
lanilmiştir. Haberlerde Kuzey Kore Devlet Başkani Kim Jong Un’a ait 16 
kez, Kuzey Kore’nin firlattiği füzeye ait fotoğraf/infografik 11 kez, ABD 
Başkani Trump’a ait fotoğraf veya paylaşimlar 9 kez, Kim Jong Un’un 
askerlerle fotoğrafi 8 kez,  ABD Başkani Trump ile Kuzey Kore Lideri 
Jong Un’un bir arada olduğu 6 fotoğraf, ABD bayrağina 6 fotoğraf kulla-
nilmiştir.

Kavramlar kodlamasına göre haberlerde kullanilan kavramlardan 
en dikkat çekenleri arasinda Balistik Füze Programi 19 kez ve Savaş 17 
kez olmuştur. Haberlerdeki diğer kavramlar: Hidrojen Bombasi 14 kez, 
Şiddet 12 kez, Ambargo/Yaptirim 10 kez, Saldiri 8, Nükleer Silah 6 kez, İç 
Savaş 5 kez, Savaş İlani ve İnsan Haklari 4 kez. Roket Adam, Operasyon, 
Provokasyon 3 kez, Füze Saldirisi, Kinama, Ateş, Nükleer Felaket, Nük-
leer Füze, Öfke, Nükleer Bomba, Referandum, Kaos, İnsani Kriz, Soyki-
rim/Katliam, Zulüm, Etnik Temizlik 2 kez, Dünya Savaşi, Nükleer Savaş, 
Ticaret Savaşi 1’er kez şeklinde tekrarlanmiştir.

Değerlendirme ve Sonuç 

Savaşin insanlik tarihi kadar eski bir olgu olduğu söylense de başlan-
gicindan bugüne kadar geçirdiği evrimler olduğundan bahsedilmektedir. 
Çikiş noktasi itibariyle savaş toplumlarin yaşadiği ekonomik ve sosyal ha-
yatlarinda meydana gelen değişimler dahilinde yedi ile dokuz bin yil önce 
göçebe insanlarin birbirlerinden bir şey çalmayi öğrenmeleriyle başladiği 
tahmin edilmektedir. Ekonomik, toplumsal, siyasi sonuçlar doğurabilir-
ken edebiyat, sinema gibi sanat dallarini da etkilediği söylenebilir. Savaş 
hem dahil olan ülkelerin hem de dahil olmayan ülkelerin ekonomilerine 
etkide bulunabilmektedir. İnsanlari göç etmeye mecbur birakabilmekte-
dir. Ayrica birinci ve ikinci dünya savaşlarinda erkek nüfusunun cephede 
olmasindan dolayi kadinlar sanayi başta olmak üzere birçok sektörde ça-
lişmaya ve istihdam edilmeye başlanmiştir. Teknolojik gelişimeler sava-
şin yapildiği coğrafyayi, savaşin büyüklüğünü ve sonuçlarini etkileyebil-
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mektedir. Sanayi devrimi ve endüstrileşmeyle birlikte yaşanan gelişmeler 
nitekim birinci ve ikinci dünya harplerinin büyüklüğünü, dünya üzerine 
yayilimini ve ölen kişi sayisini ne denli etkilediği ortadadir. 

Kitle iletişim araçlarinda yaşanan gelişmeler dünyayi küresel köye 
çevirmiştir. Dünyanin neresinde bir durum olsa bu olay en ücra diyardaki 
kişilerin evlerine girebilmektedir. Geleneksel yayinciliktan dijital yayin-
ciliğa geçiş bu süreci daha da hizlandirmiştir. Gelişen olaylara ilişkin an-
lik veri akişindan da söz etmek mümkündür. Günümüzde savaşlarin canli 
olarak ekranlardan sunumu dahi yapilabilmektedir. Tam da bu noktada 
iliştirilmiş gazeteciliğin önemi ortaya çikmaktadir. İliştirilmiş gazeteci-
lik, bir gazetecinin savaşan taraflardan birinde yer alarak savaşi kamuoyu-
na içinde bulunduğu birliğin gözünden anlatmasi olarak literatürde yerini 
almiştir. Savaş haberlerinin basinda işlenilmesinde iliştirilmiş gazetecinin 
edindiği izlenimlerin ve sahip olduğu deneyimlerin büyük bir payi vardir. 

Tarih boyunca insanlarin sürekli daha konforlu bir yaşam sürdürme 
isteğine sahip olmalari, yer alti ve yerüstü kaynaklarini elde etme gibi 
birtakim nedenlerden dolayi savaştiklari görülmektedir. Yaşadiğimiz 
21.yüzyilda savaşlarin hala devam ettiğini ancak farkli yöntem ve teknik-
ler altinda bunu sürdürdüğünü ifade etmek mümkündür. Özellikle 20. ve 
21. yüzyila kadar ülkelerin doğrudan birbirleriyle savaştiği görülürken 
günümüzde teknolojik savaşlar, terör örgütleriyle örtük savaşlar ve med-
ya üzerinden çikar savaşlari yaşanmaktadir. Savaşta büyük bir role sahip 
olan medya, savaşin seyrinin değişmesine de yol açtiğini söylemekte yarar 
vardir. 21. Yüzyilda yaşanan savaşlar, terör saldirilari, iç savaş, katliam, 
etnik temizlik gibi farkli adlandirilmalarla karşimiza çikmaktadir. 

Sözcü ve Posta gazetelerinde yer alan savaş haberleri incelendiğinde 
ekonomik ve nükleer silahlara sahip olan ülkelerin ve onlarin devlet yö-
netimindeki üst düzey yetkilerinin savaş söylemlerine başvurduğu görül-
mektedir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkani Donald Trump’in 
haberlerin önemli bir bölümünde baş aktör olduğu ve Kuzey Kore, İran 
gibi ülkelere medya üzerinden baski yaptiğini ifade edebiliriz. ABD Baş-
kani Trump medya yoluyla bahse konu ülkelerin ABD’nin söylemlerinin 
yerine getirmesi gerektiği ve eğer bunun gerçekleşmezse savaş ile cebren 
yapilabileceğine dair sikça demeçleri yer almiştir. Öyle ki haber başlik-
larina bakildiğinda “ABD’den ‘savaş’ açıklaması, Kuzey Kore birkaç ay 
içinde vurabilir, Kuzey Kore savaş için yalvarıyor, sabrımız sınırsız değil, 
Kuzey Kore’ye karşı nükleer silah kullanmaya hazırız!, Trump tehdit etme-
ye devam ediyor!, ABD’den Kuzey Kore açıklaması: Konuyu Pentagon’a 
devredebiliriz, Trump: Kuzey Kore’yi halledeceğiz” gibi örnekleri bunun 
somut örneği olarak karşimiza çikmaktadir.

Her iki gazetenin tema başliklarina bakildiğinda “ABD ve Kuzey Kore 
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Arasındaki Nükleer Program Geliştirme Restleşmesine ilişkin haberler, 
Arakanlı Müslümanların Myanmar Ordusu ve Budist Radikaller tarafın-
dan zulme ve etnik temizlik operasyonlarına maruz kalmasına ilişkin ha-
berler, Suriye’de, Türkiye Tarafından Terör Örgütü Olarak Tanınan PYD\
PKK, DAEŞ ile Mücadeleye ilişkin ve Suriye İç Savaşına İlişkin Haberle-
rin” en fazla yer verildiği görülmektedir. 

Sözcü ve Posta gazetelerinde “nükleer bomba, nükleer başlık, nükle-
er felaket, atom bombası, dünya savaşı, hidrojen bombası, biyolojik bom-
ba vb.” kavramlariт siklikla kullanildiği görülmektedir. Bu durum haber 
aktörlerinin savaş çiğirtkanliklarinin boyutunu göstermekle birlikte yine 
Türk basininda savaş haberlerinin çok siki bir şekilde okuyuculara ak-
tarildiği söylenebilir. Yine örneklemde yer alan gazetelerin savaş haber-
lerinde resmi kurum ve kuruluşlar ile devlet yönetimindeki yetkililerin 
açiklamalari haberlerin temel kaynağni oluşturmuştur.

Sonuç itibariyla Türk basini Dünya’da gelişen savaş durumlarini ve 
haberlerini yakindan takip ederek okuyucularina aktarmiştir. Ancak ba-
sinin ilgi çekici başliklari kullanarak insanlar üzerinde etkide bulunma 
isteği de görülmektedir. Türk basinina göre haberlerde daha çok askeri ve 
teknolojik açidan güçlü olan ülkeler ve siyasi liderler dünya üzerinde he-
gemonyalarini devam ettirebilmek adina savaş çiğirtkanliklari yaptiğini 
söylemek son derece yerinde olacaktir. 
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1.GİRİŞ

Engellilik, kişinin belirli faaliyetleri yerine getirmesini veya çevresi 
ile etkileşime girmesini güçleştiren herhangi bir bedensel veya zihinsel 
bozukluk olarak tanimlanmaktadir (Center for Disease Control and Pre-
vention, 2021).  Her bireyin hayatlarinin bir döneminde geçici veya kalici 
olarak engelli olabileceği bir gerçektir. Bir milyardan fazla insan  bir tür 
engellilikle yaşamakta olup bu sayi giderek artmaktadir. Dünya Sağlik 
Örgütü (DSÖ) tarafindan 2011 yilinda yapilan engelli araştirmasina göre; 
erişkin engellilik orani tüm dünyada %15,6 iken, bu oran gelişmekte olan 
ülkelerde %18,0’dir (Dünya Engellilik Raporu Yönetici Özeti, 2011). Li-
teratürde engellilik ile ilgili farkli tanimlamalar yer almaktadir. Dünya 
Sağlik Örgütü’ne göre engelliliğin üç boyutu bulunmaktadir:

1. Yetersizlik: Bir kişinin vücut yapisinda/işlevinde veya zihinsel 
işleyişinde bozulma olarak tanimlanabilir. Örneğin; bir uzvun kaybi, 
görme kaybi veya hafiza kaybi.

2. Aktivite kisitlamasi: Örneğin; görmede, işitmede, yürümede 
veya problem çözmede sinirlilik 

3. Katilim kisitlamasi: Çalişmak, sosyal ve boş zaman aktivitele-
rine katilmak, sağlik ve koruyucu hizmetler almak gibi normal günlük 
aktivitelere katilimin sinirlanmasi. (Center for Disease Control and Pre-
vention, 2021).

Engellilik Nedenleri

İnsanlar pek çok nedenden dolayi engelli olabilmektedir. Bu nedenler 
dikkatle incelendiğinde çoğunun önlenebilir olduğu görülmektedir. En-
gellilik nedenleri; doğumdan önceki nedenler, doğum sirasi nedenler ve 
doğumdan sonraki nedenler olmak üzere 3 başlik altinda incelenebilir. 

Doğumdan Önceki Nedenler (Prenatal Nedenler): Anneden kay-
naklanan bir takim rahatsizliklar sonucu ortaya çikabilmektedir. Travma-
lar, beslenme bozukluklari, yoğun strese maruz kalma, erken yada geç 
yaşta hamilelik, hamileliğin ilk 3 ayinda ateşli bir hastaliğa yakalanma, 
viral ve bakteriyel enfeksiyonlar, doğum kanalindaki yapisal bozukluklar, 
kan hastaliklari, hormonal problemler, radyasyon işinina maruz kalma, 
alkol ve sigara kullanimi, diğer maddelere olan bağimlilik, yakin akraba 
evlilikleri, kalitim, kan uyuşmazliği gibi hamilelik boyunca yaşanan bu 
olumsuzluklar, engelliliğe neden olmaktadir.

Doğum Sirasi Nedenler (Natal Nedenler): Doğumun uygun olmayan 
sağliksiz ortamlarda uzman olmayan kişiler tarafindan yapilmasi, kordon 
komplikasyonlari, dar pelvis, yanliş vakum uygulamalari, geç yada erken 
doğum, çoğul gebelikler, bebeğin geliş pozisyonunun ters olmasi engelli-
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liğe neden olabilmektedir.

Doğumdan Sonraki Nedenler (Postnatal Nedenler): Doğum sonrasi 
engelliliğe neden olan etmenler arasinda bebekte oluşan ateşli hastaliklar, 
menenjit, kizamik, suçiçeği, difteri, boğmaca, ansefalit, kizamikçik, kizil, 
sarilik, kalp rahatsizliklari, çocuk felci, fenilketonüri, yetersiz ve denge-
siz beslenme olarak siralanabilir. Ayrica iş, ev ve trafik kazalari, savaşlar,  
doğal afetler ve yaşlilik da engelliğin sebepleri arasinda yer almaktadir 
(Timur, Ege ve Bakiş, 2006).

Engelliliğin Sınıflandırılması

Engellilik çeşitlerini kesin sinirlar ile birbirlerinden ayirmak olduk-
ça zordur. Bazi hastaliklar (serebral palsi vb) tedavi edilmediğinde veya 
tedavi edilse bile zihinsel bazi bozukluklara yol açmakta, bazi kişilerde 
ise ayni hastalik ortopedik bozukluklara veya her iki bozukluğa da sebep 
olabilmektedir. Bu nedenle engelli kişi açisindan engele neden olan sebep-
ler yerine bu sebepler sonucu kişide meydana gelen fonksiyon kaybi veya 
çalişma gücü kaybi dikkate alinmaktadir. Engelli bireyler;

Ortopedik engelliler

Görme engelliler

İşitme engelliler

Zihinsel engelliler

Ruhsal ve duyusal engelliler

Dil ve konuşma engelliler

Diğer engelliler/Süreğen hastaliği bulunanlar, şeklinde siniflandiril-
maktadir.

1. Ortopedik Engelliler

Yeterli hareketliliğe sahip olmayan, kol ve bacaklarinda eksiklik ve 
kisitliliği bulunduğundan destek cihaz ve araçlarla hareket edebilen fi-
ziksel engelli kişilerdir (TSE, 1991). Bir başkasinin yardimina gereksini-
mi olmadan, bastonla veya koltuk değnekleriyle hareket edebilen kişiler 
‘yürüyebilen ortopedik engelliler’, hiç yürüyemeyen, başkalarina bağimli 
olarak hareket edebilen ortopedik engelliler ise ‘tekerlekli sandalye kul-
lanan ortopedik engelliler’ şeklinde siniflandirilmaktadir. Bu gruba  se-
rebral palsi, spina bifida, felç olanlar, uzuv kaybi olanlar, multiple skleroz 
(MS), omurilik zedelenmeleri girmektedir.

2. Görme Engelliler

Bir veya iki gözünde tam veya yari görme kaybi veya bozukluğu olan 
kişilerdir. Görme engeli bulunan kişiler, yaşadiklari görme kaybina göre 
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körler ve az görenler olarak derecelendirilmektedir (DİE, 2004). Kör, ya-
pilan düzeltmelerden sonra görme keskinliği 20/200 ya da az görme alani 
20 dereceden az olan olarak belirtilirken, az görenler görme keskinliği 
20/70 ile 20/200 arasinda olan kişiler olarak ifade edilmektedir (Tuncer, 
2005). Göz protezi kullananlar ve renk körlüğü bulunan kişilerde görme 
engelli sinifina girmektedir (DİE, 2004).

3. İşitme Engelliler

İşitme yetisindeki azalmanin kişide ortaya çikardiği yetersizlikler 
durumudur. Tek kulağinda  veya iki kulağinda tamamen veya yari işit-
me kaybi olan kişilerdir (MEB, 2013). Sağirlar ve ağir işitenler olarak iki 
gruba ayrilirlar. Derecesine göre işitme kaybi ise şu şekilde siniflandiril-
maktadir

Oluştuğu yere göre işitme kaybi ise;

• İletimsel İşitme Kaybi (Conductive Hearing Loss)

• Duyusal-Sinirsel İşitme Kaybi (Sensori-Neural Hearing Loss)

• Karişik Tip İşitme Kaybi (Mixed Hearing Loss) (Acar-Şengül, 2014).

4.  Zihinsel Engelliler

Zihinsel fonksiyonlarin normal değerin altinda olmasi nedeniyle ev 
içi faaliyetler, iletişim, kişisel bakim, sosyal ve akademik beceriler, sağlik 
ve güvenlik, boş zamanlar, iş gibi öğrenme ve sosyal uyum sağlayici dav-
ranişlarin bir kaçinda sinirliliğa sahip  olan kişilerdir (Özer, 2001).

Zihinsel engelliliğin siniflandirmasi şöyledir (MEB, 2015): 

Hafif derecede zekâ geriliği IQ 50-70 

Orta derecede zekâ geriliği IQ 35–50 

Ağir derecede zekâ geriliği IQ 20–35

Çok ağir derecede zekâ geriliği IQ 0–20

5. Ruhsal ve Duyusal Engelliler 

Ruhsal olarak iyilik halinde olmamanin duygu, düşünce ve tutumlara 
sirayet ederek farkli şekillerde ortaya çikmasi olarak tanimlanabilir. Bu 
grubun içerisinde olan engelli bireyler, günlük hayatlarini sürdürme ve 
toplumsal ilişkilerinde iletişim konusunda problemler yaşayanlardir. Ör-
nek olarak depresyon ve şizofreni rahatsizliklari verilebilir (Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanliği, 2010: 14)

6. Dil ve Konuşma Engelliler

Konuşma yetisini kaybetmiş veya konuşmasinin akiciliğinda, ifade-
sinde, hizinda sorun olan veya ses bozukluğu yaşayan kişilerdir. Bu grup 
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içine, duyduğu halde konuşamayanlar, kekemeler, girtlaği alinanlar, ko-
nuşmak için alet kullananlar, afazi, dil-damak-dudak-çene yapisinda bo-
zukluk olanlar girmektedir (DİE, 2004).

7. Diğer Engelliler/Süreğen Hastaliği Olanlar

Sürekli bakim ve tedavi gerektiren hastaliklara sahip, iş yapma kapa-
sitesi ve fonksiyonlari engellenmiş olan kişilerdir. Bu gruba sinir sistemi, 
sindirim sistemi, solunum sistemi hastaliklari kan hastaliklari, kalp ve da-
mar hastaliklari, HIV,  ruhsal davraniş bozukluklari, idrar ve üreme yol-
lari ile ilgili hastaliklar, kanserler, endokrin ve metabolik hastaliği olanlar 
girmektedir (DİE, 2004).

Ülkemizde Engelli Nüfus

Birleşmiş Milletler, ülkelere “nüfus ve konut sayimi” yaparak ülke-
lerarasi karşilaştirmalar yapmalarini önermektedir. Bu nedenle Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafindan, Nüfus ve Konut Araştirmalari ya-
pilmiştir. Türkiye genelinde engelli bireylerin sosyo-demografik özellik-
lerine göre dağilimlarini tahmin eden “2011 Nüfus ve Konut Araştirma-
si’na göre 3 yaş ve daha yukari yaşta en az bir engeli olan  nüfusun orani 
%6,9’dur.  Bu oran erkeklerde %5,9 kadinlarda %7,9’dur. Yaş ilerledikçe 
en az bir engeli olan nüfus orani artmakta ve en az bir engeli olan kadinla-
rin orani erkeklere göre daha yüksektir. Engel gruplari içerisinde yürüme, 
merdiven inme-çikma ve taşima-tutmada zorluk  yaşayan grup yüksek 
orana sahiptir (Aile, Çalişma ve Sosyal Hizmetler Bakanliği, 2020).

Engellilere yönelik kanun ve politika geliştiren kurum/kuruluşlar açi-
sindan engelli bireylerin sayilarinin belirlenmesi büyük önem taşimakta-
dir. Bu doğrultuda “Ulusal Engelli Veri Sistemi” engelli nüfusa ait bilgile-
re ulaşilabilmesi için kamu kurum ve kuruşlardaki Engelli Sağlik Kurulu 
Raporlari kapsaminda oluşturulmuştur. Bu sisteme kayitli olan ve yaşayan 
engelli sayisi incelendiğinde; yaklaşik 1,5 milyon erkek ve yaklaşik 1 mil-
yon kadin olmak üzere 2.511.950 engelli bireyin olduğu görülmektedir. 

Tablo 1. Türkiye’de sisteminde yer alan engelli birey sayısı (Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2021)

Engel Grubu Kişi Sayısı Oran (%)
Görme 215.076 9,53
İşitme 179.867 7.97
Dil ev Konuşma 33.686 1.49
Ortopedik 311.131 13.78
Zihinsel 385.313 17.07
Ruhsal ve Duyusal 170.927 7.57
Süreğen Hastalik 917.259 40.63
Diğer 44.248 1.96
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Ulusal Veri Sistemine göre; ülkemizde en fazla engel orani süreğen 
hastaliği olanlarda görülmektedir. Süreğen hastaliği olan engellileri sira-
siyla; zihinsel, ortopedik ve görme engelli bireyler izlemektedir. 

Engelli Bireylere Yönelik Algı

Algi; bireyin, kendi davranişlarini veya çevresindeki kişilerin dav-
ranişlarini nasil algiladiği ile ilgili zihinsel bir süreci ifade etmektedir. 
Bireyler çevrelerinde bulunan toplumun etkisiyle belirli tutumlar geliş-
tirmektedir. Bu tutumlarin olumlu ya da olumsuz yönde olmasini etkile-
yen ise bireyin algi düzeyidir. Toplumsallaşma sürecinde birey ve toplum 
arasindaki karşilikli etkileşim gerçekleşmektedir. Gelişmiş bir sosyal algi 
düzeyi “iyiye” karşi olumlu bir tutum sergilemeyi sağlayacaktir (Atalay 
vd. 2013).

Engelli bireylerin yaşamlarinda bir engel şeklinde ortaya çikan engel-
lilik algisi, geçmişten günümüze kadar olan süreçte varliğini sürdürmüş-
tür. Engelli bireyler engelleri nedeniyle günlük yaşamlarinda konutlarin-
dan başlayarak çeşitli alanlara ulaşimda çeşitli problemler ile karşi karşiya 
kalmaktadir. Ancak temelde yaşanilan sorunlar, engel türüne ve dolayi-
siyla engellilik algisina bağli olarak ortaya çikmaktadir. Zihinlerinde olu-
şan engellilik algisi sonucu bireylerin davranişlari da şekillenmektedir. 
Siklikla acima, ötekileştirme ile ayrimcilik şeklinde kendini gösteren algi, 
engelli kişilerin hayatlarinda bir engel daha meydana getirmektedir (Diğer 
ve Yildiz, 2021). Engelliler ile ilgili toplumsal algi  sosyal temsiller tarafin-
dan şekillenmekte ve temelini toplumsal tutumlar oluşturmaktadir.  En-
gelli bireylere yönelik olumsuz  algi ve tutum, engelli bireylerin toplumsal 
olarak dişlanmasina sebep olabilmektedir (Aslan ve Şeker, 2011: 455). As-
lan ve Şeker (2011) tarafindan yapilan çalişmada daha çok zihinsel engelli 
bireylerin toplum tarafindan dişlandiklari ve kişilerin engelli çocuğa sahip 
ailelere karşi büyük oranda aciyarak baktiklari  belirlenmiştir. 

Çalbayram-Çakirer ve arkadaşlarinin (2018) üniversite öğrencilerinin 
engelli kişilere yönelik tutumlarini belirlemek amaciyla yaptiklari çaliş-
mada, engelliliği öğrencilerin göremeyen, konuşamayan ve yürüyemeyen 
olarak tanimladiklari belirlenmiştir. Çalişmada her dört öğrenciden biri 
de kronik hastalik, dikkat dağinikliği/hiperaktivite, şizofreni hastasi olan 
kişileri de engelli olarak gördüğünü belirtmiştir.

Özellikle öğrenciler için düzenlenen farkindalik eğitimlerinin engelli 
bireylere karşi tutumlarda  ve algilarda olumlu bir etkiye sahip olduğu 
belirlenmiştir (Karataş, 2020). Sari ve Bozgeyikli (2003) yaptiklari çaliş-
mada; engellilerle ilgili herhangi bir ders almamiş öğretmen adaylarinin 
özel eğitime muhtaç bireylerin eğitimine karşi daha olumsuz görüş ve dü-
şüncelere sahip olduklari saptanmiştir. Engelli bireylere yönelik olumsuz 
toplumsal algi ve tutumlarda gerçekleşebilecek değişiklikler bu bireylerin 
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toplumsal yaşama katiliminda da etkili olacaktir. Bu bilgilerden doğrul-
tusunda, çalişmada; üniversite öğrencilerinin engelli bireylere yönelik al-
gilarin belirlenmesi ve bu bireylere karşi olumlu algi geliştirmeleri için 
önerilerde bulunmak amaçlanmiştir.

2.MATERYAL VE YÖNTEM

Üniversite öğrencilerinin engelli bireylere yönelik algilarini belir-
lemeye  yönelik bu araştirma tarama modelinde olup, çalişmada mevcut 
durum verilmeye çalişilmiştir (Karasar, 2008).  Araştirmanin çalişma 
grubunu Sağlik Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören toplam 338 öğrenci 
oluşturmuştur. 

Tablo 2’de çalişma grubu ile ilgili tanimlayici bilgiler yer almaktadir. 

Tablo 2. Çalışma grubuna ait tanımlayıcı bilgiler (n=338)

Değişken Düzey n %

Sınıf

1. Sinif 85 25.2
2. Sinif 78 23.1
3.Sinif 86 25.4
4.Sinif 89 26.3

Bölüm Çocuk Gelişimi 146 43.2
Sosyal Hizmet 192 56.8

Cinsiyet Kiz 293 86.7
Erkek 45 13.3

Yaş
18-19 83 24.6
20-21 263 44.0
22 ve üzeri 74 31.4

Aile gelir durumu
Gelir giderin üstünde 49 14.5
Gelir gidere eşit 255 75.4
Gelir giderin altinda 34 10.1

Tablo 2’de çalişma grubunun % 26.3’ü dördüncü sinif,  %56.8’i Sosyal 
Hizmet bölümü,    % 86.7’si kiz öğrencilerinden oluştuğu görülmektedir.  
Ayrica öğrencilerin %44’ü 20-21 yaş araliğinda olup,  % 75.4’ü  aile gelir 
durumunu gelir-gidere eşit olarak belirtmişlerdir. 

2.1.Verilerin Toplanması

Araştirmada verilerin toplanmasi amaciyla “Genel Bilgi Formu” ve 
“Engellilik Algisi Ölçeği” nden yararlanilmiştir.

Genel Bilgi Formu: Üniversite öğrencilerin bazi sosyo-demografik 
özelliklerine (sinif, bölüm, cinsiyet, yaş, aile gelir düzeyi)  ilişkin sorular 
bulunmaktadir.

Engellilik Algisi Ölçeği: Engelli bireylere yönelik algi düzeyini ölç-
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mek amaciyla Diğer ve Yildiz (2021) tarafindan  geliştirilen “Engellilik 
Algisi Ölçeği” kişilerin engelli bireylere yönelik algi düzeylerini belirle-
meyi amaçlamaktadir. Ölçek benimsemek, farkindalik, bireysel destek ve 
toplumsal çevre olarak dört boyuttan oluşan  likert tipi bir ölçektir. Ölçe-
ğin ön uygulama formu Firat Üniversitesi’nde öğrenimine devam eden 385 
öğrenciye uygulanmiştir. Ölçeğin yapi geçerliliğine yönelik yapilan faktör 
analizi sonucunda birinci kisimda 7 madde yer almakta faktör yük değer-
leri 0.75 ile 0.46, 6 maddenin yer aldiği ikinci kisimda maddelerin faktör 
yük değerleri 0.64 ile 0.51, üçüncü kisimda yer alan 4 maddenin faktör 
yükleri 0.67 ile 0.54  ve  3 maddenin yer aldiği dördüncü kisimda bulunan 
maddelerin faktör yükleri değerleri 0.77 ile 0.46 arasinda değişmektedir. 
Engellilik algisini ölçmeye yönelik faktörlerin toplam varyansin %50’sini 
açikladiği belirlenmiştir. Ölçeğin güvenirlik katsayisi 0.86’dir. 

2.2.Verilerin Değerlendirilmesi

Analizlerde öncelikle verilerin  normal dağilim göstermediği belir-
lenmiş ve parametrik olmayan testler kullanilmiştir. 

Tablo 3. Çalışma grubuna ait “Engellilik Algısı Ölçeği” alt boyutu puanlarına 
ilişkin normallik testi sonuçları

Normallik Testi Sonuçlari
Kolmogorov Smirnov Shapiro-Wilk
Kolomogorov-
Smirnov İstatistiği

Sd p Shapiro-Wilk 
İstatistği

Sd p

Benimsenmek 0.183 336 0.000 0.626  336 0.000
Farkindalik 0.117 336 0.000 0.972 336 0.000
Bireysel destek 0.091 336 0.000 0.983 336 0.000
Toplumsal çevre 0.207 336 0.000 0.476 336 0.000

Tablo 3’te, “Engellilik Algisi Ölçeği” alt boyut puanlarinin normal 
dağilim göstermediği görülmektedir (p<.05). Normallik testi sonucunda, 
gruplar öğrencinin devam ettiği bölüm ve cinsiyet değişkenlerinde Mann 
Whitney U Testi, öğrencinin devam ettiği sinif, yaş  ve aile gelir düzeyi 
değişkenlerinde Bonferroni düzeltmeli Kruskal Wallis- H Testi kullanila-
rak analizler gerçekleştirilmiştir.

3.BULGULAR

Üniversite öğrencilerinin engellilik algilarinin çeşitli değişkenler açi-
sindan incelenmesi amaciyla sonuçlar tablolar halinde verilmiştir.
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Tablo 4. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin bölüm ve  cinsiyete  göre, 
“Engellilik Algısı Ölçeği”  alt boyut puanlarına ilişkin Mann Whitney -U testi 

sonuçları

Alt boyutlar Bölüm N S.O. S.T. U
       MWU
     Z                 p

Benimsenmek Çocuk Gelişimi
Sosyal Hizmet

146
192

161.82
178.51

25884.50
31068.50

12540.50 -1.565 .118

Farkındalık Çocuk Gelişimi
Sosyal Hizmet

146
192

168.74
170.08

24635.50
32655.50 13904.50

-.127  .899

Bireysel destek Çocuk Gelişimi
Sosyal Hizmet

146
192

174.57
164.79

25312.50  
31640.50 13112.50

-.918 .359

Toplumsal çevreÇocuk Gelişimi
Sosyal Hizmet

146
192

167.99
170.65

24527.00
32764.00

13796.00
-.250 .802

Cinsiyet
Benimsenmek Kiz

Erkek
293
45

168.93
169.47

49327.00
7626.00

6549.00 -.035 .972

Farkındalık Kiz
Erkek

293
45

173.36
144.36

50795.00
6496.00

5461.00
-1.872 .049*

Bireysel destek Kiz
Erkek

293
45

166.11
187.74

48504.50  
8448.50

5726.50
-1.396 .163

Toplumsal çevreKiz
Erkek

293
45

172.90
147.38

50659.00
6632.00

5597.00
-1.653 .098

Tablo 4 incelendiğinde, öğrencilerin devam ettikleri bölüm “Engel-
lilik Algisi Ölçeği” puanlari arasinda anlamli bir farklilik oluşturmazken 
(p>.05), cinsiyet   ile “Engellilik Algısı Ölçeği” puanlari arasinda farkin-
dalik alt boyutu puani açisindan anlamli bir fark görülmektedir (p<.05). 
Tabloya göre kiz öğrencilerin farkindalik boyutuna ait puanlari erkek öğ-
rencilerden yüksektir.

Tablo 5. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin sınıf düzeyine göre 
“Engellilik Algısı Ölçeği” alt boyut puanlarına ilişkin Kruskal Wallis H testi 

sonuçları

Engellilik Algısı Ölçeği Sınıf N Sıra Ort.  Sd           X 2

p
1 85 181.46 3 3.143 .370

Benimsenmek 2 78 162.01
3 86 157.94
4 89 173.84
1 85 155.29 3 2.480 .479

Farkındalık 2 78 172.78
3 86 174.39
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4 89 175.47
1 85 188.39 3 5.470 .140

Bireysel destek 2 78 170.10
3 86 162.43
4 89 155.79
1 85 152.82 3 15.780 .001*

Toplumsal çevre 2 78 148.68 1,2-4
3 86 172.19
4 89 201.07

Tablo 5’te görüldüğü gibi, üniversite öğrencilerinin engellilik algi dü-
zeylerinin, sinif değişkenine göre anlamli bir farklilik oluşturup oluştur-
madiğini belirlemek amaciyla yapilan “Kruskal Wallis-H” testi sonucun-
da  sadece toplumsal çevre boyutu sira ortalamalari arasindaki fark (X2 
=15,780; p<.05) istatistiksel olarak anlamlidir. Bu farkliliği belirlemek için 
yapilan  “Mann Whitney-U” testi sonucunda 4.sinifa devam eden öğren-
cilerin puanlarinin 1. ve 2.sinifa devam eden öğrencilerden daha yüksek 
olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 6. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yaşa göre “Engellilik 
Algısı Ölçeği” puanlarına ilişkin Kruskal Wallis H testi sonuçları

Engellilik Algısı ÖlçeğiYaş N Sıra Ort.  Sd           X 2

p
18-19 83 191.66 2 6.380 .041*

Benimsenmek 20-21 149 158.22 1-2,3
22+ 106 166.62
18-19 83 160.66 2 2.480 .625

Farkındalık 20-21 149 173.11
22+ 106 171.35
18-19 83 199.22 2 5.470 .003*

Bireysel destek 20-21 149 164.03 1-2,3
22+ 106 152.17
18-19 83 134.93 2 15.780 .000*

Toplumsal çevre 20-21 149 167.47 1-3
22+ 106 199.42

Tablo 6 incelendiğinde, üniversite öğrencilerinin engellilik algisi öl-
çeğinin benimsenmek (X2 = 6.380; p<.05), bireysel destek (X2 =5.470; 
p<.05) ve toplumsal çevre (X2 =15.780; p<.05) alt boyutlari sira ortalama-
larinda yaş değişkeninin anlamli bir farklilik oluşturduğu belirlenmiştir. 
Bu farkliliğin hangi gruplardan kaynaklandiğini belirlemek üzere “Mann 
Whitney-U” testi sonucunda benimsenmek ve bireysel destek alt boyut-
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larinda 18-19 yaş araliğinda olan öğrencilerin, toplumsal çevre alt boyu-
tunda ise 22 yaş ve üzeri yaşa sahip olanlarin sira ortalamalarinin diğer 
gruplara göre daha yüksektir. 

Tablo 7. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin aile gelir durumuna göre 
“Engellilik Algısı Ölçeği” puanlarına ilişkin Kruskal Wallis H testi sonuçları

Engellilik 
Algısı Ölçeği Aile gelir durumu N Sira Ort.  Sd           X 2

p
Gelir giderin üstünde 49 182.95 2 2.218 .330

Benimsenmek Gelir gidere eşit 255 168.75
Gelir giderin altinda 34 150.75
Gelir giderin üstünde 49 179.74 2 .882 .643

Farkındalık Gelir gidere eşit 255 166.75
Gelir giderin altinda 34 175.40
Gelir giderin üstünde 49 147.84 2 4.209 .122

Bireysel destek Gelir gidere eşit 255 175.13
Gelir giderin altinda 34 153.72
Gelir giderin üstünde 49 175.03 2 1.554 .460

Toplumsal 
çevre Gelir gidere eşit 255 166.14

Gelir giderin altinda 34 186.72

Tablo 7’de görüldüğü gibi, üniversite öğrencilerinin engellilik algi dü-
zeylerinin, aile gelir durumuna göre anlamli bir farklilik oluşturup oluş-
turmadiğini belirlemek amaciyla yapilan “Kruskal Wallis-H” testi sonu-
cunda engellilik algi ölçeği alt boyutlarina ait sira ortalamalari arasinda 
anlamli bir fark saptanmamiştir.

4.TARTIŞMA 

Bu araştirma üniversite öğrencilerinin engellilik algilarinin çeşitli de-
ğişkenler açisindan incelenmesi amaciyla planlanmiştir. 

Araştirma sonucunda öğrencilerin devam ettikleri bölüm “Engelli-
lik Algisi Ölçeği” puanlari arasinda anlamli bir farklilik oluşturmamiştir.  
Özellikle Çocuk Gelişimi ve Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin en-
gellilere yönelik algilarinda farklilik olmamasi engelli bireylere yönelik 
almiş olduklari dersler, ders içeriklerinde bu konularin yer almasi genel 
tutumlarinin olumlu yönde değiştiğinin ve farkin oluşmamasinin göster-
gesi olarak düşünülebilir. 

Araştirmada cinsiyet   değişkenine ait puanlar arasinda yalniz farkin-
dalik alt boyutu puani açisindan anlamli bir fark saptanmiştir. Kiz öğren-
cilerin farkindalik alt boyutuna ait puanlari erkek öğrencilerden yüksek-
tir. Özellikle kadinlarin erkeklere göre engelliliğe yönelik daha olumlu bir 
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tutum ve algida olduklarini gösteren çalişmalar   araştirma sonucumuzla 
paralellik göstermektedir (Hergenrather ve Rhodes 2007, Akyildiz 2017, 
Çalbayram-Çakirer ve ark. 2018,   Gençtürk ve Korkut 2020).  Diğer ve 
Yildiz (2018) üniversite öğrencilerinin engellilik algi düzeyinin belirlen-
mesine yönelik araştirmasinda kadinlarin engellilik algisi farkindalikla-
rinin erkeklere göre daha yüksek olduğunu ancak bu farkin istatistiksel 
açidan anlamlilik oluşturmadiğini saptamiştir.  Aslan ve Şeker (2011) en-
gellilere yönelik toplumsal algi ve dişlanma konulu çalişmalarinda; aile 
içinde engelli kişilerle daha çok  kadinlarin ilgilendiğini, bu durumun aile 
bireyleri arasindaki geleneksel işbölümünü de yansittiğini, evdeki kadin-
larin ailedeki kişilerin bakimi ve eğitiminden de sorumlu olduklarini be-
lirtmektedirler. Bu sonuç özellikle çalişmamizda kiz öğrencilerin engel-
lilik algilarinin erkek öğrencilere göre daha yüksek çikmasini destekler 
niteliktedir.

Üniversite öğrencilerinin engellilik algi düzeylerinin sinif değişke-
nine göre yalniz toplumsal çevre boyutu sira ortalamalari arasindaki fark 
anlamli olup, 4.sinif öğrencilerinin  puanlarinin 1. ve 2.sinif öğrencilerin-
den daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Gençtürk ve Korkut (2020) üni-
versite öğrencilerinin engelli bireylere yönelik tutumlarini inceledikleri 
araştirmalarinda sinif değişkeninin engellilere yönelik puanlarda farkli-
lik  oluşturmadiğini belirlerken; Vincent-Onabajo ve Malgwi (2014) ile 
Aşik vd. (2021)’nin çalişmalarinda sinif düzeyi yükseldikçe öğrencilerin 
engelliliğe yönelik tutumlarinda  artiş olduğunu saptamalari çalişmamizi 
destekler niteliktedir.  Çalişmamizda toplumsal çevre boyutundaki farkin 
anlamli olmasi öğrencilerin engellilerle çalişma deneyimlerinin artmasi 
ve derslerde özel eğitim konularinda ve engellilik ile ilişkili eğitim alma-
larinin sonucu olduğunu düşündürmektedir.

Araştirmada üniversite öğrencilerinin engellilik algisi ölçeğinin be-
nimsenmek, bireysel destek ve toplumsal çevre alt boyutlarinda yaş de-
ğişkeninin anlamli bir farklilik oluşturduğu, bireysel destek alt boyutunda 
18-19 yaş araliğinda olan öğrencilerin, toplumsal çevre alt boyutunda ise 
22 yaş ve üzeri yaşa sahip olanlarin diğer gruplara göre engellilik algila-
rinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Girli, Yildirim Sari, Kirkim ve 
Narin (2016) üniversite öğrencileri ile yaptiklari çalişmada yaş değişkeni 
engelliliğe yönelik tutum puanlarinda anlamli bir farklilik oluşturmazken;  
Vural, Esentaş ve Işikgöz (2018) yaş ve sinif düzeyi düşük olan öğrenci-
lerin üst yaş grubuna ve üst siniflara göre engellilere yönelik daha olumlu 
bir tutum içerisinde olduklari belirlemişlerdir. Çalişmalardaki farkli so-
nuçlar kültürel farkliliklari ve yaşanilan yerleşim yeri ile ilişkili olabilece-
ğini düşündürmektedir. 
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Araştirmada gelir durumunun engellilik algisi ölçeği puanlarinda 
anlamli bir farklilik oluşturmadiği belirlenmiştir. Çalbayram-Çakirer ve 
ark. (2018) çalişmalarinda engellilik tutumuna ait eğitim ortami, çalişma 
yaşami, aile yaşami ve kişisel özellikler faktörlerinde gelir durumunun  
anlamli farklilik oluşturduğunu belirlerken, Alkan (2018) ile  Gençtürk ve 
Korkut (2020)’un çalişmalari da bizim araştirma sonuçlarimizla paralellik 
göstermektedir. 

5.SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştirmaya alinan öğrencilerin % 26.3’ü dördüncü sinif,  %56.8’i 
Sosyal Hizmet bölümü,    % 86.7’si kiz öğrencilerinden oluşmaktadir.  Ay-
rica öğrencilerin %44’ü 20-21 yaş araliğinda olup,  % 75.4’ü  aile gelir 
durumunu gelir-gidere eşit olarak bildirmişlerdir.

Öğrencilerin devam ettikleri sinif ile ölçeğin toplumsal çevre boyutu 
sira ortalamalari arasindaki fark istatistiksel olarak anlamli bulunmuştur. 
Yapilan analiz sonucunda 4.sinif öğrencilerin puanlarinin 1. ve 2.sinifa 
devam eden öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Çalişmaya katilan öğrencilerin yaşi ile engellilik algisi ölçeğinin be-
nimsenmek, bireysel destek ve toplumsal çevre alt boyutlari sira ortalama-
lari arasinda anlamli bir farklilik belirlenmiştir. Benimsenmek ve bireysel 
destek alt boyutlarinda 18-19 yaş araliğinda olan öğrencilerin, toplumsal 
çevre alt boyutunda ise 22 yaş ve üzeri yaşa sahip olan öğrencilerin sira 
ortalamalarinin diğer gruplara göre daha yüksek olduğu görülmüştür.

Araştirma kapsamina alinan üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerine 
göre engellilik algilari incelendiğinde; sadece farkindalik alt boyutu puani 
açisindan istatistiksel olarak anlamli bir fark saptanmiştir. Kiz öğrenci-
lerin engelli bireylere yönelik farkindaliklari erkek öğrencilerden yüksek 
bulunmuştur.

Öğrencilerin gelir durumu, öğrenim gördükleri bölüm ile engellilik 
algi düzeyleri arasinda anlamli bir fark saptanmamiştir.

Bu bilgiler işiğinda Türkiye’de engellilere yönelik tutumlar her geçen 
gün olumlu yönde artmaktadir. Engelli bireylerin de toplumun bir değeri 
olduğu gerçeği ile  eğitimin her kademesinde  yer alan müfredat içinde en-
gelliliğe yönelik derslerin yer almasi bireylerin  engelliliğe yönelik farkin-
daliklarini ve tutumlarini da olumlu yönde etkileyeceği unutulmamalidir. 
Bu farkindaliği artirabilmek için çeşitli proje, araştirma ve çalişmalarin 
yapilmasi önem arz etmektedir. Bu araştirmanin çalişma grubu bir üniver-
sitenin Sağlik Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Sosyal Hizmet Bö-
lümünde öğrenim gören öğrencileri ile sinirlidir. Bundan sonra yapilacak 
çalişmalarda farkli örneklemlerde farkli ölçekler kullanilarak alan yazina 
katki sağlanabilir.
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1. Giriş

İnanç, köken, dil ya da kültür farkina sahip pek çok insan dünya üze-
rinde birçok farkli bölgede ortaya çikan doğal ya da yapay türlü olaylar 
sebebiyle yerinden edilmektedir. Yerinden edilmiş olan farkli özelliklere 
sahip bu kişiler çoğu zaman elde ettiği maddi ya da manevi kazanimlarini 
kaybetmekte ve yeniden başladiği farkli bir bölgede yer edinme sürecinde 
çeşitli sosyal, psikolojik ve ekonomik temelli sorunlarla karşilaşmaktadir. 
Göç edilen bölgedeki sosyal yapi, ekonomik durum ve politik kararlar ye-
rinden edilmiş kişilerin orada bulunabilmesi ve yeniden yer edinme süre-
cinde belirleyici olmaktadir. Yerinden edilmiş kişilerin yerleştiği bölgede 
iş hayatina katilim, sosyal ve kültürel hayata uyum gibi pek çok hayati 
faaliyet uluslararasi sözleşmeler ve ülkelerin belirlediği göç yasalari çer-
çevesinde mülteci, siğinmaci, geçici koruma ya da göçmen olarak statü 
kazandirilip hayatlarini idame ettirebilmeleri için gerekli şartlar oluşturul-
maktadir. Ancak ülkelerin ekonomik durumlarindaki değişkenlik ve sahip 
olunan sosyal yapiya bağli olarak uygulanan politikalarin kapsayicilik ve 
yeterlilik konusunda ne denli başarili olduğu siklikla tartişilmaktadir. Suri-
ye Arap Cumhuriyeti’nde (Suriye) 2011 yilinda toplumsal bir hareket ola-
rak başlayan iktidar değişikliğine yönelik gösterilerin devaminda ortaya 
çikan çatişma ve şiddet olaylari bölgede siyasal istikrarsizlik ve iç savaş 
ortami oluşturmuştur. Bölgede ortaya çikan farkli amaçlara sahip örgütlerin 
faaliyetleri, Suriye yönetiminin muhaliflere karşi şiddetli askeri ve politik 
tutumlari, muhalif gruplarin örgütlenerek silahlanmasi, bölgede yaşayan 
milyonlarca insanin doğrudan ya da dolayli olarak yerinden edilmesine 
sebep olmuştur. Yerinden edilen milyonlarca insanin hayatta kalabilmek 
adina bir kismi Suriye sinirlari içerisinde yer değişikliği yaparken bir kismi 
ise Suriye sinirlarini aşarak başta sinir komşusu olan Türkiye Cumhuriyeti 
(Türkiye) olmak üzere başka ülkelere göç etmiştir. Suriye’den başlayan 
toplu göçlerin hedefinde olan ülkelerin bu kişilere karşi uyguladiği kabul, 
barinma, istihdam, eğitim vb. politikalarin yeterlilik düzeyi ülkede toplu 
göçlerin bir sonucu olarak doğabilecek temel sorunlarin giderilmesinde 
önemli bir yere sahiptir. Dünya üzerinde en çok yerinden edilmiş Suriyeli 
kişinin bulunduğu ülke olan Türkiye, Suriye’ye komşu olmasi ve bura-
dan başlayacak muhtemel göçlerde çekim potansiyeli sebebiyle sürecin en 
başindan itibaren öngördüğü şekilde kabul, barinma, sağlik politikalarini 
uygulamiştir. Daha sonra sürecin devam etmesine bağli olarak, Türkiye’de 
bu politikalarin kapsam ve niteliği geliştirilmiştir. Öncelikle, ülkeye kabul 
edilen kişilerin statülerine yönelik olarak 2013 yilinda Yabancilar ve Ulus-
lararasi Korumu Kanunu yürürlüğe konulmuş devaminda ise 2014 yilinda 
Geçici Koruma Yönetmeliği çikarilmiştir. Bu yönetmeliğin 37. maddesi-
ne (geçici barinma merkezlerinin kurulmasi, yönetimi ve işletilmesi) isti-
naden Türkiye’ye göç eden Suriyelilerin barindirilmasina yönelik olarak 
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‘geçici barinma merkezleri’ adi altinda ihtiyaca göre bazi illerimizde çadir 
bazi illerimizde ise konteyner kentler oluşturmuştur.

Suriye’den göçen bu kişilerin gittikleri ülkelerde siğinmaci, mülteci, 
göçmen statülerinden hangi kapsama girdiklerine dair tartişmalar ortaya 
çikmiş ve medya organlarinca bu kavramlarin tümü ülkesini terk eden 
Suriyeliler için kullanilmiştir. Göçlerin başladiği dönemde, Türkiye Cum-
huriyeti daha önce imzalamiş olduğu Cenevre Sözleşmesi’ne koydurduğu 
coğrafi çekinceden dolayi Avrupa sinirlari dişarisindan ülkeye gelen ve 
siğinma talep eden insanlara mülteci statüsü verememekteydi. Bu bağlam-
da, ülkemizde 14.09.1994 tarihinde kabul edilen ve 30.11.1994 tarihinde 
Resmî Gazete’de yayimlanarak yürürlüğe giren, 22127 sayili “Türkiye’ye 
İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İka-
met İzni Talep Eden Münferit Yabancilar ile Topluca Siğinma Amaciyla 
Sinirlarimiza Gelen Yabancilara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygu-
lanacak Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik” hükümlerine göre: Mülteci 
kavrami, “Avrupa’da meydana gelen olaylar sebebiyle irki, dini, milliyeti, 
belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle ta-
kibata uğrayacağindan hakli olarak korktuğu için vatandaşi olduğu ülke 
dişinda bulunan ve vatandaşi olduğu ülkenin himayesinden istifade ede-
meyen veya korkudan dolayi istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa 
ve önceden ikamet ettiği ülke dişinda bulunuyorsa oraya dönmeyen veya 
korkusundan dolayi dönmek istemeyen yabanciyi” ifade eder. Ayni yönet-
melik hükümlerine göre siğinmaci kavrami ise, “Irki, dini, milliyeti, belirli 
bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğ-
rayacağindan hakli olarak korktuğu için vatandaşi olduğu ülke dişinda bu-
lunan ve vatandaşi olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya 
korkudan dolayi istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa ve önceden 
ikamet ettiği ülke dişinda bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan 
dolayi dönmek istemeyen yabancidir.” (Resmî Gazete, 30.11.1994).

İlgili sözleşmede tanimlanan koşullara uygun olmayan Suriyeliler adi-
na başka bir statü oluşturma gereği duyulmuştur. Türkiye’yi statüye ilişkin 
yeni politikalar geliştirmeye iten sebep ise, Suriyeli insanlarin kisa süre 
içerisinde ülkelerine dönemeyeceği düşüncesi olmuştur. Bu bağlamda, sü-
reç Türkiye’de daha kapsayici bir göç yasasi hazirlamasinin önünü açmiş-
tir (Aktaş, 2018: s. 136). Türkiye, ülkeye gelen Suriyeli insanlara yönelik 
uyguladiği açik kapi politikasinin neticesinde taraf olduğu “Uluslararasi 
Mülteci Hukuku ve Uluslararasi Hukuk Teamülleri” gereği bu insanlara 
“geçici koruma” statüsü vermiştir (Seydi, 2014: s. 268). Bu kararin ar-
dindan ülkemizdeki Suriyeli insanlar halk nezdinde hala siğinmaci veya 
göçmen olarak dillendirilse de “geçici koruma altindaki yabancilar” olarak 
resmiyet kazanmiştir.

Suriye’den Türkiye’ye gerçekleşen göç dalgalari 29 Nisan 2011 tari-



471Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler .

hinde 250 kişilik bir grubun Suriye’ye komşu olan Hatay ilimizde bulunan 
Cilvegözü sinir kapisindan girmesiyle başlamiştir (Özdemir, 2017: s. 122). 
Suriye’de şiddetlenen iç çatişmalarin etkisiyle yerinden edilen ve yillar 
içerisinde elde ettikleri kazanimlarim çoğunu ya da tümünü kaybeden bu 
kişilerin yaşamlarini sürdürebilmeleri için gittikleri ülkelerdeki kamusal 
destekler, ulusal ve uluslararasi farkli kuruluşlarin destekleri önem arz et-
mektedir. Çocuk ve gençlerin eğitime katilimlari, yetişkinlerin istihdam 
edilmeleri, sağlik hizmetlerinden yararlanabilmeleri, barinma ihtiyaçlarini 
karşilayabilmeleri, gida ve giyim ihtiyaçlarini karşilayabilmeleri, psikolo-
jik çöküntülerini atlatabilmeleri adina uyum ve sosyal imkânlardan fayda-
lanabilmeleri gibi temel insani ihtiyaçlarini karşilamalarini sağlamak ya 
da bu imkânlara erişimlerinin önünü açmak göç eden kişiler ve toplumun 
sağlikli bir ilişki kurabilmeleri adina gerekli önemli politikalardir.

Çalişmanin örneklemini oluşturan Osmaniye Korkut Ata Üniversite-
sinin bulunduğu il olan Osmaniye ilinin ekonomik ve demografik yapisi 
incelendiğinde ise; Osmaniye Türkiye’nin akdeniz bölgesinin doğusunda 
yer alan Suriye sinirina yakin bir ildir. 2018 verilerine göre 534.415 nüfusa 
sahip il, dönemsel olarak Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş illerine göç 
vermekte ve buralardan da göç almaktadir. Eğitim alaninda ise 12.241 öğ-
renciye sahip Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi gerek yurt içi gerekse yurt 
dişindan öğrencilerin tercih etmesiyle eğitim alaninda kenti ileri taşimak-
tadir. Ekonomik olarak sanayisi daha çok gida ürünleri ihracina dayanan 
ilde, hizmet sektörüde önemli bir yere sahiptir. Kentteki büyük işletmeler 
ise daha çok metal sektörü üzerine üretim yapmaktadir. Ekonomisinde ta-
rimsal üretimin önemli bir yere sahip olduğu Osmaniye, özellikle misir, ta-
hil, yer fistiği ve zeytin üretiminde önemli bir yere sahiptir. Suriye sinirina 
yakin olmasi sebebiyle, 2011 yilinda Suriye’den başlayan göç dalgasindan 
etkilenen kentte, 2019 verilerine göre 48.974 Suriyeli insan yaşamaktadir. 
Kent nüfusunun %9,16’sina denk gelen bu oran kentin demografik yapi-
sina etkisi bakimindan önemlidir (osmaniyetso.org.tr, 2019). Uluslararasi 
öğrencilerin de tercih ettiği Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde, Yük-
seköğretim Kurulu Başkanliği (YÖK)’ndan edinilen veriler kapsaminda 
2019-2020 eğitim öğretim döneminde toplam 182 yabanci öğrenci öğre-
nim görmekteyken bunlarin 111’ini Suriye uyruklu öğrenciler oluşturmak-
tadir (https://istatistik.yok.gov.tr/). Çalişmada Suriyeli 111 öğrencinin 10’u 
ile derinlemesine görüşme, 73’ü ile anket yapilarak toplamda 83 öğrenciye 
ulaşilmiştir. Yapilan araştirma neticesinde Osmaniye’de öğrenim göre Su-
riyeli öğrencilerin kentteki ekonomik ve sosyal durumlarina ilişkin olarak 
önemli bulgulara ulaşilip, sorunlari çözümü adina farkli destekleyici yön-
temler önerilmiştir.

2. Suriyelilerin Türkiye’deki Ekonomik ve Sosyal Görünümleri

Suriye’den Türkiye’ye 2011 yili itibariyle gerçekleşen göçler dönem-
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sel ve kitlesel olarak gerçekleşmiştir. Kitlesel göçlerin en önemli özelli-
ği şüphesiz hedef noktalarinda büyük farkli ekonomik ve sosyal etkiler 
ortaya çikarmaktir. Bu kapsamda Suriyelilerin Türkiye’ye yaptiği göçler 
sonucunda özellikle Suriye sinirindaki kentlerimizde toplumsal düzeyde 
farkli ekonomik ve sosyal etkileşimlerin açiğa çiktiği bilinmektedir. Göç-
men, siğinmaci veya mültecilerin, göç edilen ülkeye yerleşebilme ve uyum 
sağlayabilmelerinin olumlu veya olumsuz sonuçlanmasi ise ilgili ülkedeki 
hükümet veya halkin göçmenlere yönelik tutumlarina, göç politikalarina, 
göçmenlere ilişkin destek ve yerleştirme politikalarina, göçmen veya mül-
tecilerin fiziki ve psikolojik durumlarina ilişkin şartlara bağlidir (Akkaş, 
2015: s. 108).

Ortadoğu Araştirmalari Merkezi (ORSAM) ve Türkiye Ekonomik ve 
Sosyal Etüdler Vakfi (TESEV)’nin Türkiye’deki Suriyeliler konusuna yö-
nelik olarak 2015 yilinda yayinladiği 195 No’lu raporunda Suriyeli siğin-
macilarin sebep olduğu en önemli sosyal sorun evli veya bekâr, genç ya da 
yaşli fark etmeksizin Türk erkeklerin genç Suriyeli siğinmacilarla evlen-
meleridir. Bu tür olaylarin en sik yaşandiği kentler ise siğinmaci yoğunlu-
ğunun fazla olduğu Hatay, Kilis ve Şanliurfa’dir. Bu durumun artmasi, o 
bölgede başta kadinlar olmak üzere yerel halktan tepkiler yükselmesine ve 
aile birliğinde bozulmalara sebep olmaktadir. Yayinlanan ilgili çalişmada 
bu üç kentte de Suriyeli gelinler sebebiyle boşanma vakalarinin artmiş du-
rumda olduğu belirtilmektedir. Suriyeli siğinmacilarin yoğunlukta olduğu 
kentlerde ortaya çikan bir diğer sosyal sorun ise ekonomik zorluktan do-
layi maddi kazanim elde etmek adina yayginlaşan çocuk işçiliğidir. Geçici 
barinma merkezi içerisinde eğitime katilim orani %92 iken, bu merkezler 
dişinda bulunanlarin eğitime katilim orani ise %56’dir (Karasu, 2018: s. 
56). Dolayisiyla kamplarin dişinda yaşamini sürdüren Suriyeli çocukla-
rin az bir kismi eğitim görebilmekte ve çocuklarin çoğu aileleri tarafindan 
çalişma hayatina itilmektedir. Bu durum ise siğinmaci yoğun bölgelerdeki 
istihdam dengesini bozmaktadir. Türkiye’nin Suriye’ye yakin kentlerin-
de yaşayan insanlarin bir diğer çekincesi ise ilerleyen zamanlarda kentte 
demografik olarak bir değişimin ortaya çikmasi ve bunun açiğa çikardiği 
yabancilaşma ve güvensizlik hissidir. Siğinmaci nüfusun aşiri artmasiyla 
azinlik durumuna düşmek istemeyen halk tedirginlik yaşamaktadir. Bu etki 
özellikle Hatay, Kilis, Gaziantep ve Şanliurfa kentlerinde görülmektedir 
(Orhan ve Gündoğar, 2015: s. 16-17). 

Bir başka araştirmaya göre ise Türkiye’de, Türk halkindan ötekileştir-
me, kötü muamele, dişlanma gibi davranişlara maruz kaldiklarini bildiren 
Suriyeliler mevcuttur. Bazi Suriyeliler ise Türkçe bilmedikleri için kendini 
toplumdan soyutlayan bir hayat yaşamakta ve toplumla etkileşime girmek-
ten uzak durmaktadirlar. Bunun sonucunda ise, genel olarak kendi aile-
sinden kişilerle ve diğer Suriyeli siğinmacilarla görüşmekte, karşilaşilan 
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sorunlar aile üyelerinin çabasi ve diğer Suriyeli siğinmacilarin haberdar 
edilmesiyle çözüme ulaştirilmaya çalişilmaktadir. Sosyal dişlanma sadece 
sosyal hayati değil ayni zamanda eğitim, iş, barinma gibi diğer alanlarda-
ki firsatlardan yararlanmayi da kisitlamakta, kişilerin hayatlarini, kontrol 
duygularini zedelemekte ek olarak maddi ve manevi sorunlarin açiğa çik-
masina sebep olmaktadir (Güneş Aslan ve Güngör, 2019: s. 1622-1623).

Süleymanov (2013) siğinmaci ve göçmenlerin sosyal uyumuna ilişkin 
karşilaşilan olumsuz sürece yönelik düşüncelerinde şunlari vurgulamak-
tadir: Göçmenler yeni yerleştikleri yerlerde uzun bir müddet yerel halk 
için yabanci görülmelerinden kaynakli sikintilar ve psikolojik olarak arada 
kalmişlik hissini yaşamaktadirlar. Kitlesel göçlerde hedef noktada iki fark-
li kültürün karişimi sebebiyle yeni bir karma kültür doğmakta, ikinci ve 
üçüncü kuşaklar kimlik karmaşasi yaşamaktadirlar. Suleymanov (2013) bu 
durumu “ne orali ne burali olma, her iki ülkede de ev sahibi olup da evsiz 
olma ve her iki taraftan da dişlanma, itilme” durumu olarak ifade etmek-
tedir. Kimi göçmenler ise nasil olsa döneceğim diyerek düzenli bir hayat 
kuramamakta ve yer yurt edinmekte zorlanmaktadir. Barinma, iş, kültürel 
çatişmalarin yani sira yerel halkin göçmenleri farkli isimlerle tanimlama-
lari, dişlamalari uyum sürecine olumsuz etki eden diğer önemli etkenlerdir.

Türkiye’de Suriyeli siğinmacilar konusu ele alindiğinda, birçok in-
sanin aklina doğrudan ekonomi gelmektedir. 2019 yilinda ülkemizde 
tartişilmaya başlanan ekonomik darlik düşünüldüğünde bu sürecin bazi 
insanlarin kafalarinda belirsizlik ve iş kaybi endişesi biraktiği aşikârdir. 
Ekonomik süreç yerel olarak ele alindiğinda, siğinmaci yoğun kent ekono-
milerinde meydana gelen değişimler insanlari doğrudan etkilemesi kaçi-
nilmaz olmaktadir. Özellikle, Suriye sinirimiza yakin bölgelerde yaşamaya 
başlamiş olan yoğun Suriyeli nüfusu firsat bilen konut sahipleri, bu süreci 
firsat bilerek kiralarda ve konut fiyatlarindan aşiri artişa gitmişlerdir. Özel-
likle Hatay, Şanliurfa, Gaziantep gibi Suriyelilerin yoğun bulunduğu sinira 
yakin büyükşehirlerde konut fiyatlarindaki artiştan dolayi yerel halk büyük 
ölçüde etkilenmiş ve mağdur olmuşlardir. Bu bağlamda, Suriye sinirinda-
ki kentlerimizde hayatin pahalandiği, ekonomik yaşamin zorlaştiği önemli 
bir gerçektir. Bu şehirlerde, Suriyelilerin gelmesiyle beraber ürünlere olan 
taleplerin artmasindan dolayi gerek gida ürünleri gerekse ev fiyatlarinda 
yükselmeler meydana gelmiş, sonuç olarak Kilis ve Gaziantep gibi şehir-
lerimizde enflasyon orani ülkemiz ortalamasinin üzerinde çikmiştir (Orhan 
ve Gündoğar, 2015: s. 17).

Türkiye’de Suriyelilerin durumuna istihdam açisindan bakildiğinda 
ise ülkemizin farkli şehirlerine dağilmiş olan bu kişilerin birçoğunun çe-
şitli alanlarda üretim yapan fabrika ve atölyelerde kayit dişi bir şekilde 
çaliştirildiği görülmektedir. Çalişma izni olanlarin haricindeki bu kişiler 
düşük ücretler karşiliğinda çeşitli alanlarda işverenler tarafindan istihdam 
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edilmektedir. Ancak işverenler tarafindan cazip ve masum olarak görülen 
bu durum ekonomik istihdam dengeleri açisindan zararlar doğurmaktadir. 
İşveren için çok uygun ücretler karşiliğinda çaliştirilabilen bu siğinmacilar, 
yerel halktan kişilerin istihdam edilmesini zorlaştirmaktadirlar (Koç vd. 
2015: s. 88). İşverenler çalişanina sigorta yapmak ve Türkiye’de geçerli 
asgari ücreti vermektense, günlük, haftalik yevmiyeyle veya aylik düşük 
ücretlendirme ile sigortasiz bir şekilde siğinmacilari çaliştirmayi tercih et-
mektedirler. Bu da yerel halkta istihdam ve ekonomik yetersizlik sorunu 
açiğa çikarmaktadir.

ORSAM ve TESEV’in yapmiş olduğu çalişmaya göre Suriye siniri-
na yakin ketlerimizde istihdam açisindan iki farkli görüş açiğa çikmiştir. 
Bölgedeki işverenler ve yerel halkin görüşlerinin bu noktada ayrildiği gö-
rülmektedir. İşverenlere göre Suriyeli siğinmacilar bölge halkinin istihdam 
firsatlarini ellerinden almamakta, aksine vasifsiz işlerde çalişacak ucuz 
işgücü açiğini kapatmaktadirlar. Halk ve bölgedeki işçilere göre ise ye-
rel halktan olan işçilerin işlerinden çikartilarak yerlerine ucuz işgücü olan 
Suriyeli siğinmacilarin alindiği ve böylelikle bölgedeki işçilerin mağdur 
olduğu düşünülmektedir (Orhan ve Gündoğar, 2015: s. 18). 

Suriyeli siğinmacilarin Türkiye’de ekonomik olarak yalnizca olum-
suz etkiler ettiğini söylemek yanliş bir yaklaşim olmaktadir. Yapilan bazi 
araştirmalar neticesinde Suriyeli siğinmacilarin yaptiklari bazi ekonomik 
girişimler sonucunda belli bölgelerde istihdam yarattiği ve ihracati arttir-
diği bulgularina ulaşilmiştir. Türkiye Ekonomi Politikalari Araştirma Vakfi 
(TEPAV)’nin 2019 yilinda Suriyelilerin Türkiye’de açtiği işletmeler üzeri-
ne yaptiği araştirmalar sonucunda ekonomik açidan önemli bulgular elde 
edilmiştir.

Bu araştirmaya göre, Suriye’den gelerek ülkemizde herhangi bir iş-
letme kuran girişimcilerin Türkiye’de bulunan 3 milyon 500 bin civari 
Suriyelinin %7’lik kismina geçim kaynaği sağladiği belirtilmektedir. Tür-
kiye’de farkli kentlerde bulunan Suriyelilerin toplam 10.000’den fazla iş-
letme kurduğu ve bu işletmelerde %60’i Suriyelilerden oluşan ortalama 7 
kişinin çaliştiği büyük veya küçük işletmeler olduğu açiğa çikmiştir. Suri-
yelilerin hane halkinin ortalama 6 kişiden oluştuğu vurgulanan çalişmada 
kesin olmamakla beraber yaklaşik olarak Türkiye’de bulunan Suriyeliler-
den 250.000 kadarinin farkli sektörlerde hizmet veren bu işletmelerin sun-
duğu istihdamdan yararlandiği belirtilmiştir (TEPAV, 2019).

Türkiye’deki Suriyeli girişimcilerin ekonomik olarak olumlu etkiler 
de yaptiği belirtilen ilgili çalişmada, bu girişimcilerin işletme yönetiminde 
karşilaştiklari bazi engellerden de bahsedilmektedir. Bu engellerden öne 
çikanlar ise finansmana erişim, iş kanunlari ve vergi oranlari olarak belir-
tilmiştir. Buna ilişkin olarak TEPAV’in raporunda “Suriyelilerin istihda-
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mi ile ilgili mevcut yasa ve düzenlemelerin, mülteciler tarafindan kurulan 
şirketleri olumsuz yönde etkilediğini ve Suriyelilerin resmi iş piyasasina 
entegrasyonunu sinirladiğina işaret etmektedir.” ifadeleri yer almaktadir 
(TEPAV, 2019).

Siğinmacilarin ülkemize yaptiklari etkileri, olumlu etkiler bazinda ele 
aldiğimizda ise bir diğer çalişma UTESAV (Uluslararasi Teknoloji Eko-
nomi ve Sosyal Araştirma Vakfi) tarafindan 2018 yilinda yapilmiştir. Bu 
hususta hazirlanan raporda siğinmacilarin bazi olumlu istihdam etkilerine 
ilişkin olarak, Türkiye’nin az gelire sahip ülkeler sinifindan orta düzeyde 
gelire sahip ülkeler sinifina yükseldiği bir dönemde gelen Suriyeliler, ül-
kemizde önemli bir sorun olan sanayi, inşaat ve tarim sektörlerinde baş 
gösteren işgücü açiğini büyük oranda kapatmişlardir. Dolayisiyla bu sek-
törlerde faaliyet gösteren iş verenlerin işçi bulamama sorunu büyük oranda 
çözülmüştür. Ülkemizin Suriye sinirindaki kentlerinde Suriyelilerin gel-
mesine paralel olarak ekonomik faaliyetler ve diş ticarette bir hareketlilik 
başlamiş, devaminda ise bölgede işsizlik oranlarinda bir azalma eğilimi 
olduğu görülmüştür. Pek çok vasifsiz işte çalişan Suriyelilerin etkisi de 
doğal olarak vasifsiz işgücüne yönelik sektörlerde olmuştur. Ayni zaman-
da Suriyeliler vasifsiz iş sahalarinda işverenler için işgücü maliyetinin 
düşmesine ve verimliliğe sebep olduklari vurgulanmiştir (Gür ve Tatliyer, 
2018: s. 10).

3. Suriyelilere Yönelik Sosyoekonomik Destek Politikaları

Türkiye’de bulunan, ekonomik ve sosyal anlamda desteğe ihtiyaci 
olan Suriyelilere yönelik destek politikalarina Birleşmiş Milletler Mülte-
ciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) öncülük etmektedir. BMMYK’nin 
Türkiye temsilciliği “Sosyal ve Mali Yardimlar” adi altinda mültecilerin 
taşidiği şartlara göre yardimlar sağlanmasina aracilik etmektedir. Mülteci 
ve siğinmacilarin nasil yardim alabileceklerine dair sürekli bilgilendirme-
ler yapan BMMYK, bu yardimlari beş başlik altinda toplamiştir. Sağla-
nan yardimlardan ilki olan Sosyal Yardimlaşma ve Dayanişma Vakiflari 
(SYDV), siğinmaci ve mülteciler bulunduklari illerde en üst idari kurum 
olan valiliklerin koordine ettiği sosyal yardimlardan faydalanabilmekte-
dirler. Valilik idaresi altinda görev yapan SYDV; Bir sefere mahsus nakdi 
yardim, kömür yardimi, eğitim, sağlik, barinma, gida harici ihtiyaç mal-
zemeleri vb. yardim talebinde bulunanlarin hazirlamiş olduğu dilekçeleri 
gerekli işlemler için teslim almaktadirlar. İkincisi ise Sosyal Hizmet Mer-
kezleri’dir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri idaresinde çalişmala-
rini sürdüren Sosyal Hizmet Merkezleri, en kritik durumda olan siğinmaci 
ve mültecilere eğitim ve danişmanlik, psiko-sosyal destek, kritik ve hassas 
durumdaki kişilerin tespiti, bu kişilerin gerekli hizmet sağlayici birim-
lere yönlendirilmesi gibi çeşitli sosyal hizmetler sunmaktadirlar. Sosyal 
Hizmet Merkezleri her ilde birden fazla bulunabilmektedir, ilgili kişile-
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rin bu merkezlere ulaşimi da oldukça kolaydir. Üçüncü yardim yöntemi 
ise belediyelerin imkânlari ölçüsünde sunduğu bazi destekleme hizmet-
lerdir. İl ve ilçe belediyeleri siğinmaci ve mültecilere yönelik yardimda 
bulunabilmektedirler. Bu yardimlar her belediyenin mevcut kaynaklarina 
göre değişebilmektedir. Bu yardimlarin içeriği, gida, giysi, kömür ve gida 
dişi farkli ihtiyaçlar olabilmektedir. Yardimin kimlere sağlanacağinin öl-
çütü de belediyelere göre farkliliklar gösterebilmektedir. Dördüncü yar-
dim ise SUY (Sosyal Uyum Yardimi Programi)’dur. SUY olarak kisaltilan 
bu çok amaçli nakdi yardim programi ülkemizde uluslararasi veya geçici 
koruma altinda bulunan ve barinma merkezleri dişinda kalan kritik du-
rumdaki milyonlarca kişinin temel gereksinimlerini karşilamak amaciyla 
planlanmiştir. ECHO (European Civil Protection and Humanitarian Aid 
Operation-Avrupa Topluluğu İnsani Yardim Bürosu) tarafindan finansmani 
sağlanan bu program Aile ve Sosyal Politikalar Bakanliği, Türk Kizilayi ve 
WFP (Birleşmiş Milletler Gida Programi-World Food Programme) ortakli-
ğiyla uygulanmaktadir. Yardim için gerekli kriterleri sağlayan siğinmaci ve 
mülteci ailelere Kizilaykart-Suy verilmektedir. Bu karta söz konusu ailede 
yaşayan her birey için aylik olarak 120 TL yükleme yapilmaktadir. Kartta 
bulunan mevcut para ATM’lerden nakit olarak çekilebileceği gibi, alişve-
riş yapmak için mağaza ve marketlerde bulunan POS cihazlarinda da kul-
lanabilmek mümkündür. Beşinci yardim türü ise Eğitim İçin Şartli Nakit 
Transferi’dir. Bu yardim türü 2003 yilindan beri ülkemizde Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanliği tarafindan Türk vatandaşlari ve Türkiye’de ikamet 
etmekte olan yabancilara uygulanan Ş.E.Y. programinin genişletilmiş yeni 
türüdür. Barinma merkezleri dişinda yaşamini sürdüren tüm mülteciler ge-
rekli şartlari sağladiği takdirde uyruklarina bakilmaksizin bu yardimdan 
yararlanabilmektedirler. Bu yardim için uygun bulunan ailelere, çocukla-
rinin okula düzenli bir şekilde devam etmeleri (anaokulunda başlayip 12. 
siniftan mezun olana kadar kesintisiz olarak eğitimi sürdürmek) şartiyla bu 
ailelere nakdi yardim yapilmasina imkân sağlamaktadir (United Nations 
High Commissioner for Refugees-UNHCR Turkey, 2020).

4. Alan Araştırması

Çalişmanin bu bölümünde araştirmanin ne amaçla yapildiği, hangi 
yöntemin benimsendiği, evren ve örneklemine dair hangi grup üzerinde 
araştirmanin yapildiği, verilerin hangi metotla toplandiği, analizi ve yo-
rumlanmasina dair bilgilere yer verilmiştir.

4.1. Araştırmanın Tanıtımı

Araştirmanin Amaci: Araştirmada, Suriye’den zorunlu olarak göç et-
mek durumunda kalan ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ)’n-
de öğrenim görmekte olan öğrencilerin üniversite eğitiminde yaşadiklari 
maddi, dil vb. kaynakli sorunlarin tespiti ve bu kişilerin Osmaniye ilinde 
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içerisinde bulunduklari ekonomik durumlarini (yaşamsal ve eğitimsel ihti-
yaçlari karşilayabilme, maddi gelir vb.), sosyal hayata katilimlari ve uyum 
süreçlerini irdelemek amaçlanmiştir. Ayrica, bu kişiler için yapilmiş olan 
sosyoekonomik temelli politika ve uygulamalara alternatif üretebilmek de 
çalişmanin amaçlarindandir.

Araştirmanin Evren ve Örneklemi: Suriye’de yerinden edilmiş olup 
Türkiye’ye göç eden ve burada öğrenim gören Suriyeli üniversite öğren-
cilerinin günlük hayatlarinda ve eğitim süreçlerinde yaşadiklari sosyal ve 
ekonomik sorunlarin irdelendiği bu çalişmanin evrenini Suriye’den göç 
eden üniversite öğrencileri, örneklemini ise Osmaniye Korkut Ata Üniver-
sitesinde öğrenim gören Suriyeli öğrenciler oluşturmaktadir.

Araştirma Verilerinin Toplanmasi, Yöntemi, Analizi ve Yorumlanma-
si: Yapilan derinlemesine görüşmeden elde edilen bulgularin daha geniş 
bir kitle üzerinde doğruluğunun ya da eksik kalan yerlerin neler olduğuna 
dair devaminda yapilan anketle beraber çalişmanin yöntemi karma yöntem 
olarak tasarlanmiştir. Karma yöntem olarak tasarlanan bu “çalişma kartopu 
tekniği ile iletişime geçilen 2 Suriyeli öğrencinin çalişmaya gönüllük esa-
sina dayali olarak diğer arkadaşlarini da dâhil etmesiyle 10 Suriyeli öğren-
ciyle yapilan derinlemesine görüşme ve devaminda 73 öğrenciyle yapilan 
anket çalişmasiyla araştirma verileri toplanmiştir. Yari yapilandirilmiş so-
rulardan oluşan bir form ile öğrencilerin rizalari doğrultusunda ses kayit-
lari alinarak 14.03.2020 ve 18.03.2020 tarihleri arasinda her öğrenciyle bi-
rer saatlik zaman diliminde derinlemesine görüşme çalişmasi yapilmiştir. 
Devaminda ise 20 sorusu demografik bilgilere dayali, 33 sorusu ise beşli 
likert ölçeğine uygun ifadelendirmeyle toplam 53 sorudan oluşan bir anket 
ölçeği tasarlanarak 20.03.2020 ve 30.03.2020 tarihleri arasinda öğrenciler 
üzerinde uygulanmiştir. Hem öğrencilerin hem de ailelerinin ekonomik ve 
sosyal durumunun araştirilmasina yönelik olarak yapilan derinlemesine 
görüşme ve anket çalişmalari bulgularina göre, öğrencilerin ebeveynle-
rinin iş durumu, günlük harcama limitleri, temel ihtiyaçlarini karşilama 
yöntemleri, T.C. vatandaşliğina sahip olma durumlari, cinsiyet ve yaşlarina 
ile sosyal hayata katilimlari ve ekonomik sorunlara yaklaşimlari arasinda 
anlamli fark olup olmadiğina dair önemli bulgulara ulaşilmiştir. 

Anket çalişmasinin verilerinin çözümü ve analizinde ise SPSS.20.00 
istatistik paket programi kullanilmiştir. Anketten elde edilen verilere yöne-
lik olarak frekans analizi, çapraz tablo analizi, tanimlayici analiz ve çeşitli 
fark analizleri uygulanmiştir. Fark analizlerinin uygulanmasi noktasinda 
verilere ait yanit seçeneklerinde verilen yanitlarin tamaminin n>30 koşulu-
nu sağlamasi durumunda yanitlarin normal dağilim gösterdiği varsayilarak 
parametrik testlerden uygun olan alternatif (Bağimsiz Örneklem t Testi) 
uygulanmiştir. Yanit seçeneklerinde herhangi birinde dahi n<30 durumu-
nun oluşmasi halinde ise uygun non-parametrik testler (K Bağimsiz Ör-
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neklem t Testi / Kruskal-Wallis Analizi; 2 Bağimsiz Örneklem Testi/ Man 
Whitney-U Analizi) gerçekleştirilmiştir. Demografik bilgiler ile ölçek ifa-
delerine verilen cevaplar arasindaki ilişkilerden anlamsiz olanlari değişken 
olarak kabul edilmeyip çalişmaya dâhil edilmemiştir.

4.2. Araştırmanın Önemli Bulguları ve Değerlendirme

Çalişmanin bu bölümünde OKÜ’de 2019-2020 eğitim öğretim döne-
minde kayitli olan 111 kişilik Suriyeli öğrenci grubundan 83’üne ulaşila-
rak toplanan verilerin analizi ve değerlendirilmesi sonucunda ortaya çikan 
önemli bulgulara yer verilmiştir.

4.2.1. OKÜ’deki Suriyeli öğrencilerin ekonomik sorunlara yakla-
şımı cinsiyete göre farklılık arz etmektedir. 

Tablo 1: Katilimcilarin Cinsiyetlerine Göre Ölçek İfadelerine Verdikleri Yanit 
Ortalamalari

İfade Cinsiyet Ort. ± S.S. Sd. t p

İmkânsizliklardan dolayi üniversitede derslere 
devam etmediğim günler oluyor.

Erkek 2,67 ± 1,28271 2,187 0,032
Kadin 2,32 ±1,137

Harcamalarimi genellikle sadece temel 
ihtiyaçlarim için yaparim.

Erkek 3,90±1,185 71 -2,058 0,034
Kadin 4,42±0,848

Ailem Türkiye’de sağlik hizmetlerinden 
yeterince faydalanamiyor.

Erkek 2,76±1,428 71 2,5 0,011
Kadin 2,00±1,065

Üniversite eğitimim bittikten sonra Türkiye’de 
çalişmak ve hizmet etmek isterim.

Erkek 3,40±1,17 71 -2,889 0,004
Kadin 4,13±0,885

t Testi 

Anket verilerinin analizi sonucunda oluşturulan Tablo 1’de yer alan 
bilgilere göre katilimcilarin ekonomik sorun olarak da nitelendirilebile-
cek bazi konulara yaklaşimlari cinsiyetlerine göre farklilik göstermekte-
dir. Örneğin yaşadiklari ekonomik sikintilar sebebiyle belli dönemlerde 
üniversitedeki derslere devam edememe durumunun katilimcilarin cinsi-
yetlerine göre istatistiksel olarak anlamli farklilik gösterdiği saptanmiştir 
(p=0,032<0,05). Yanit ortalamalari incelendiğinde bu durumun kadin öğ-
renciler açisindan daha az geçerli olduğu görülmektedir (ort.=2,32). Bu so-
nucu erkek öğrencilerin gerek kendileri gerekse ailelerinin maruz kaldiği 
ekonomik sikintilar nedeniyle eğitime devam etmek yerine herhangi bir 
işte çalişmayi tercih etme durumunun daha fazla olmasi şeklinde yorum-
lamak mümkündür.

Öğrenciler açisindan bir başka ekonomik unsur olan genelde sadece 
temel ihtiyaçlari karşilamak adina harcama yapma durumunun da cinsi-
yete göre istatistiksel olarak anlamli bir farklilik gösterdiği görülmektedir 
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(p=0,034<0,05). Yanit ortalamalarina göre kadinlarin sadece temel ihti-
yaçlara yönelik harcama yapma durumlarinin (ort.=4,42) erkeklerden daha 
yüksek olduğu görülmektedir (ort.=3,90).

Sağlik hizmetlerinden katilimcilarin ailelerimim faydalanabilme se-
viyesinin de katilimcilarin cinsiyetine göre istatistiksel olarak anlamli bir 
farklilik gösterdiğini söylemek mümkündür (p=0,011<0,05). Bu noktada 
erkek katilimcilarin ailelerinin (ort.=2,76) kadin katilimcilarin (ort.2,00) 
ailelerine göre bu sikintiyi daha yoğun yaşadiği görülmektedir.

Benzer şekilde istatistiksel olarak anlamli farkliliğin bulunduğu bir 
diğer durum ise üniversite eğitimini tamamladiktan sonra Türkiye’de ya-
şamaya ve çalişmaya devam etme ile ilgili olarak da söz konusu olduğunu 
söylemek mümkündür (p=0,004<0,05). Kadinlarin üniversite eğitimini ta-
mamladiktan sonra Türkiye’de bir iş bulup çalişmak ve hayatlarina burada 
devam etmek konusundaki eğiliminin (ort.= 4,13) erkeklerden daha yük-
sek olduğu (ort.=3,40) saptanmiştir. 

Yapilan derinlemesine görüşmede katilimcilarin söylemleri de bu bul-
gularla örtüşmektedir. Öyle ki, görüşme yapilan 10 öğrenciden 9’u har-
camalarini yalnizca temel ihtiyaçlarini karşilamak için yaptiklarini, kisitli 
olan gelirleriyle hayatlarini idame ettirmek adina ek harcama yapmadikla-
rini beyan etmişlerdir. Birçok sosyal ya da yaşamsal ihtiyaçlarindan vaz-
geçmek zorunda kaldiklarini belirten katilimcilarin, en azindan bu faali-
yetlerden yoksun kalarak hayati olan temel ihtiyaçlarini karşilayabiliyor 
olmalari kendileri açisindan olumlu görülmektedir.

4.2.2. OKÜ’deki Suriyeli öğrencilerin ekonomik sorunlara yaklaşı-
mı günlük ortalama harcama limitlerine göre farklılık arz etmektedir. 

Tablo 2: Katilimcilarin Günlük Ortalama Harcamalarina Göre Ölçek İfadelerine 
Verdikleri Yanit Ortalamalari

İfade Günlük Ortalama 
Harcama N Sira Ort. sd X2 p

İmkânsizliklardan dolayi 
üniversitede derslere devam 
etmediğim günler oluyor.

6-10 TL arasi 12 45,04 4

9,759 0,045

11-15 TL arasi 24 42,06 4
16-20 TL arasi 18 24,97 4
21-25 TL arasi 9 39,78 4
26-30 TL arasi 6 32,33 4
30 TL ve üzeri 4 25,38 4
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Şu an da yaşadiğim kentte 
giyim ürünleri almakta 
zorlaniyorum.

6-10 TL arasi 12 56,79 4

16,594 0,002

11-15 TL arasi 24 39,58 4
16-20 TL arasi 18 26,61 4
21-25 TL arasi 9 34,67 4
26-30 TL arasi 6 32,67 4
30 TL ve üzeri 4 20,63 4

Şu an da yaşadiğim kentte gida 
ürünleri almakta zorlaniyorum.

6-10 TL arasi 12 51,00 4

11,863 0,018

11-15 TL arasi 24 41,67 4
16-20 TL arasi 18 28,89 4
21-25 TL arasi 9 30,67 4
26-30 TL arasi 6 32,67 4
30 TL ve üzeri 4 24,25 4

Şu an da yaşadiğim kentte 
konut kiralari ailem için 
pahalidir.

6-10 TL arasi 12 39,13 4

17,317 0,004

11-15 TL arasi 24 43,54 4
16-20 TL arasi 18 37,42 4
21-25 TL arasi 9 40,61 4
26-30 TL arasi 6 21,17 4
30 TL ve üzeri 4 5,13 4

Kruskal-Wallis Testi

Araştirmada kullanilan ankete verilen yanitlardan bazilarinda istatis-
tiksel olarak anlamli bir fark yaratan bir başka değişken de katilimcinin 
günlük ortalama harcama miktari olmuştur. Tablo 2’de görüldüğü üzere 
özellikle derse devam etme, giyim ihtiyacini karşilama, gida ürünlerine 
erişebilme, konut kiralari gibi alanlarda bu değişkene bağli olarak günlük 
harcama limitlerine göre istatistiksel farklar saptanmiştir.

Örneğin imkânsizliklardan dolayi üniversitedeki derslere devam ede-
meme durumunda günlük ortalama harcama miktarina göre anlamli bir 
fark oluştuğu görülmektedir (p=0,045<0,05). Bu anlamda en büyük sikin-
tiyi günlük 6 TL- 10 TL arasi harcama gücü olanlar (Medy.=0,045) ile 
11 TL-15 TL arasi ortalama harcama yapabilen grubun (Medy.= 42,06) 
yaşadiği anlaşilmaktadir. Bu verilere göre katilimcilarin günlük ortalama 
harcama yapabilme güçlerinin düşük olduğu durumlar günlük yol, yemek, 
sosyalleşme gibi alanlarda yapacaklari harcamalari gerçekleştirememe du-
rumlari oluştuğu için üniversitedeki derslerine devam etmede sorun yaşa-
diklari yorumunu yapmak mümkündür.

Benzer şekilde yaşanilan kentte giyim ihtiyacinin karşilanmasi 
(p=0,002<0,05) ve gida ürünlerini satin alabilme gücü (p=0,018<0,05) 
noktasinda da günlük ortalama geliri düşük olan katilimcilarin sikitilar ya-
şadiklari görülmektedir. Her iki durum için de 6 TL-10 TL harcama yapa-
bilenler (Medy.=56,79; 51,00) ile 11 TL-15 TL arasi harcama gücü olanlar 
(Mey.=39,578; 41,67). Bu anlamda en çok sorun yaşayan katilimci grubu 
olarak dikkat çekmektedir.
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Yine bir başka ekonomik sikinti göstergesi olan yaşanilan kentteki 
konut kiralarinin pahali olarak algilanmasi noktasinda da günlük ortalama 
harcama gücü açisindan istatistiksel olarak anlamli bir farktan söz etmek 
mümkündür (p=0,004<0,05). Bu noktada da günlük harcama gücü artikça, 
ekonomik koşullarin daha iyiye gidiyor oluşuna bağli olarak pahalilik algi-
si da azalmaktadir (30 TL ve üzeri harcama yapanlar Medy. =5,13).

Derinlemesine görüşme katilimcilarinin söylemlerinden elde edilen 
bulgular kapsaminda da öğrencilerin zaman zaman maddi kaynaklarinin 
tükendiği yahut yetmediği durumlarda derslere gitme konusunda ya da 
kirtasiye ürünleri alma konusunda geri kaldiklari görülmektedir. Benzer 
şekilde yine katilimcilarin yilda yalnizca bir ya da iki sefer giyim alişve-
rişi yapabildikleri genelde ayni kiyafetleri özenli bir şekilde kullanmaya 
gayret ettikleri görülmektedir. Gida ürünleri alişverişlerinde ise genelde 
yumurta, patates ve makarna gibi ucuz ürünler aldiklarini ve ekstra yeme 
içme davranişinda bulunmamakta yahut dişarida kafe-restoran gibi mekân-
larda yemek yemeyi tercih etmemektedirler.

4.2.3. OKÜ’deki Suriyeli öğrencilerin ekonomik sorunlara yaklaşımı 
temel ihtiyaçlarını karşılama yöntemine göre farklılık arz etmektedir.

Tablo 3: Katilimcilarin Ailelerinin Temel İhtiyaçlarini Karşilama Şekillerine 
Göre Ölçek İfadelerine Verdikleri Yanit Ortalamalari

İfade Ailenin Temel İhtiyacini 
Karşilama Yöntemi N Sira Ort. sd X2 p

Şu an da yaşadiğim 
kentte yurt-ev 
ücretlerini karşilamakta 
zorlaniyorum.

Çalişarak 40 37,13 2

6,294 0,043Kamu yardimi yoluyla 17 45,41 2
Mevcut tasarruflarimizi 
kullanarak 16 27,75 2

Harcamalarimi 
genellikle sadece 
temel ihtiyaçlarim için 
yaparim.

Çalişarak 40 32,44 2

6,064 0,048Kamu yardimi yoluyla 17 46,24 2
Mevcut tasarruflarimizi 
kullanarak 16 38,59 2

Kruskal-Wallis Testi

Tablo 3’te yer alan verilere göre ailenin temel ihtiyaçlarinin karşilan-
ma şekline göre bazi ölçek ifadelerine verilen yanitlarda istatistiksel olarak 
anlamli bir fark oluştuğu görülmektedir. Yaşanilan kentte yurt-ev ücretle-
rinin karşilamada zorlanma (p=0, 043<0,005) ve sadece temel ihtiyaçlara 
yönelik harcama yapma (p=0, 048<0,005) noktasinda kamu yardimi ala-
rak ailenin temel ihtiyaçlarini karşilayan katilimcilarin diğer gruplara göre 
daha sikintili süreçler geçirdikleri görülmektedir.

Derinlemesine görüşme yapilan 10 öğrenciden 4’ü burs almakta, diğer 
öğrencilerin ise herhangi bir sabit geliri bulunmamaktadir. Öğrencilerin 
geneli yaz aylarinda tercümanlik, dil eğitimi yahut bazi vasifsiz işlerde ça-
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lişmakta ve hem kendilerinin eğitim dönemi için kaynak oluşturmakta hem 
de ailelerine destek olmaktadirlar. Öğrencilerden birinin ailesi birikmiş 
paralarini alarak gelmiş, bir öğrencinin ailesi halen Suriye’de yaşamakta, 
diğer 8 öğrencinin ailesi ise herhangi bir varliği olmadan Türkiye’ye göç 
etmiştir. Herhangi bir malvarliği olmayan bu ailelerinin 7’si ise Kizilay-
kart-SUY yardimindan faydalanmaktadirlar.

4.2.4. OKÜ’deki Suriyeli öğrencilerin ekonomik sorunlara yak-
laşımı T.C. vatandaşlığına sahip olma durumlarına göre farklılık arz 
etmektedir.

Tablo 4: Katilimcilarin T.C. Vatandaşi Olma Durumlarina Göre Ölçek 
İfadelerine Verdikleri Yanit Ortalamalari

İfade Vatandaşlık Sıra Ort. Sıra 
Toplamı

Man Whit. 
U. p

Şu an da yaşadiğim kentte ulaşim 
fiyatlari benim için pahaldir.

Evet 25,54 306,5 228,5 0,031
Hayır 39,25 2394,5

Şu an da yaşadiğim kentte giyim 
ürünleri almakta zorlaniyorum.

Evet 25,79 309,5 231,5 0,037
Hayır 39,20 2391,5

Suriye’deki iç savaş sonlandiğinda 
ve ülke normale döndüğünde 
ülkeme geri dönmeyi isterim.

Evet 21,83 262
184 0,005

Hayır 39,98 2439

Man Whitney-U Testi

Tablo 4’te yer alan verilere göre ekonomik temelli bazi konularda T.C. 
vatandaşliğina sahip olup olmama durumunun istatistiksel olarak anlamli 
bir fark yaratan bir değişken olduğu görülmektedir. Yaşanilan kentte ula-
şim fiyatlarinin pahali algilanmasi (p=0,031<0,05), yaşanilan kentte giyim 
ürünlerinin satin alinmasinda zorlanma (p=0,037<0,05) noktasinda T.C. 
vatandaşliği olmayan katilimcilarin daha büyük zorluk yaşadiğini söyle-
mek mümkündür (Medy.= 39,25; 39,20). Ayrica Suriye’deki iç savaşin 
sonlanmasinin ardindan ülkesine geri dönme konusuna T.C. vatandaşliği 
olmayan katilimcilarin daha olumlu baktiği görülmektedir (p=0,005<0,05; 
Medy.= 39,98).

4.2.5. OKÜ’deki Suriyeli öğrencilerin sosyalleşme ve iletişim kur-
maya dair algıları yaşlarına göre farklılık arz etmektedir.

Tablo 5: Katılımcıların Yaşlarına Göre Ölçek İfadelerine Verdikleri Yanıt 
Ortalamaları

İfade Yaş Ort. ± S.S. Sd. t p

Türkiye’de maddi imkânsizliğimdan 
dolayi sosyal etkinliklerde bulunamadiğim 
zamanlar oluyor.

18-22 arasi 3,44± 1,031
71 2,489 0,015

23-27 arasi 2,80±1,157
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Üniversitede hocalarimla iletişim kurmakta 
çekindiğim zamanlar oluyor.

18-22 arasi 3,47±1,054
71 2,429 0,018

23-27 arasi 2,83±1,147

t Testi 

Tablo 5’te görüldüğü üzere katilimcilarin yaşina göre maddi imkân-
sizliklardan dolayi sosyal etkinliklere katilamama durumu (p=0,015<0,05) 
ve üniversitede hocalar ile iletişim kurmakta zorluklar yaşama konusunda 
(p=0,018<0,05) istatistiksel olarak anlamli bir fark oluştuğu görülmekte-
dir. Her iki duruma da katilimcilarin yaşi küçüldükçe bu alanlarda yaşanan 
sikintili durumun arttiği görülmektedir. Öğrencilerin genel durumu ince-
lendiğinde üniversiteye başladiklari ilk yillar iletişim kurmak ve kendini 
ifade etmekte zorlandiklari görülmektedir. İlerleyen yillarda hem üniversi-
tedeki diğer öğrencilere hem de üniversite hayatina aliştikça iletişim kur-
mak, çevre edinmek konusunda rahatladiklarini söylemek mümkündür.

Derinlemesine görüşme katilimcilarinin söylemlerine göre ise üniver-
sitede eğitim görmeye başladiklari ilk yillarda sosyalleşme konusunda çe-
kimser kaldiklari, diğer öğrenciler ve öğretim üyeleriyle iletişime girmekte 
zorlandiklari görülmüş, bu çekimserliğin sebebi ise sahip olduklari isten-
meme, tepki görme ve dişlanma korkusu olduğunu belirtmişlerdir. Ancak 
zaman içerisinde gerek diğer öğrencilerin gerekse öğretim üyelerinin ken-
dilerine olan olumlu yaklaşimlarindan dolayi bu sorunu ilerleyen öğrenci-
lik yillarinda aştiklari görülmüştür. 

4.2.6. OKÜ’deki Suriyeli öğrencilerin ekonomik sorunlara yakla-
şımı babalarının Türkiye’deki işine göre farklılık arz etmektedir.

Tablo 6: Katilimcilarin Babalarinin Türkiye’deki İşlerine Göre Ölçek İfadelerine 
Verdikleri Yanit Ortalamalari

İfade Babanın Türkiye’deki İşi N Sıra 
Ort. sd X2 p

Üniversite 
için gerekli 
olan kitap, 
defter, kirtasiye 
ürünleri 
vb. almakta 
zorlaniyorum.

İşsiz 33 39,94 8

16,354 0,038

İşçi 12 49,50 8
Memur 2 13,50 8
Çiftçi 1 5,50 8
Tüccar, esnaf ya da serbest 
meslek sahibi 7 32,50 8

Doktor 1 5,50 8
Öğretmen 4 29,50 8
Mühendis 2 13,50 8
Baba Türkiye’de değil 11 34,41 8
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Şu an da yaşadiğim 
kentte giyim 
ürünleri almakta 
zorlaniyorum.

İşsiz 33 41,86 8

15,602 0,048
İşçi 12 48,88 8
Memur 2 16,50 8
Çiftçi 1 16,50 8
Tüccar, esnaf ya da serbest 
meslek sahibi 7 28,93 8

15,602 0,048
Doktor 1 16,50 8
Öğretmen 4 27,88 8
Mühendis 2 16,50 8
Baba Türkiye’de değil 11 29,09 8

Kazandiğimiz aylik 
ücret geçinmemize 
yetmiyor. Kisitli 
maddi şartlar 
altinda yaşiyoruz.

İşsiz 33 44,89 8

17,362 0,027

İşçi 12 37,38 8
Memur 2 24,00 8
Çiftçi 1 7,50 8
Tüccar, esnaf ya da serbest 
meslek sahibi 7 35,86 8

Doktor 1 7,50 8
Öğretmen 4 15,75 8
Mühendis 2 12,50 8
Baba Türkiye’de değil 11 33,55 8

Kruskal-Wallis Testi

Katilimcilarin anket sorularina verdikleri cevaplar incelendiğinde 
ekonomik unsurlar açisindan fark yaratan bir başka değişkenin de babala-
rinin Türkiye’de yaptiği iş olduğu saptanmiştir. Tablo 6’da yer alan veri-
lere göre örneğin üniversite için gerekli olan kirtasiye ürünlerini almakta 
zorlanma noktasinda babanin Türkiye’deki işine göre istatistiksel olarak 
anlamli fark olduğu görülmektedir (p=0,038<0,05). Bu konuda en büyük 
sikintiyi yaşayan grubun ise babasi işçi olarak çalişanlar (Medy.=49,50) ve 
babasi işsiz olanlar (Medy.=39,94) olduğunu söylemek mümkündür. (Ana-
liz sonucunda anne mesleği değişkeni, ölçek ifadelerine verilen cevaplara 
göre anlamsiz çiktiği için tabloya dâhil edilmemiştir.)

An itibariyle yaşanan kentte giyim ürünlerini satin alma noktasinda 
da katilimcilarin babalarinin ülkemizdeki işlerine göre istatistiksel olarak 
anlamli bir fark saptanmiştir (p=0,048). Tipki bir önceki değerlendirmede 
olduğu bu açidan da en büyük sikinti yaşayan grubun babasi işçi olanlar ile 
(Medy.=48,88) işsiz olanlar (Medy.=41,86) olduğu görülmektedir.

Kazanilan aylik ücretle geçinememe ve kisitli maddi şartlar altinda 
yaşama ile ilgili olarak da babanin Türkiye’de yaptiği işe göre istatistik-
sel olarak anlamli bir farktan bahsetmek mümkündür (p=0,027<0,05). Bu 
alanda da işçi çocuklari (Medy.=48,88) ve babasi işsiz olan katilimcilarin 
(Medy.=41,86) en sikintili grup olduğu görülmektedir.
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6. Sonuç

Kitlesel olarak gerçekleşen göçlerin hedef noktasinda ekonomik, sos-
yal, kültürel vb. alanlarda ortaya çikardiği farkli etkileşimler sayisal olarak 
en fazla yerinden edilmiş Suriyelinin bulunduğu Türkiye’de de görülmüş-
tür. Türkiye’de özellikle yerel nüfusa göre Suriyelilerin yoğunluğunun faz-
la olduğu kentlerde (Kilis, Hatay, Şanliurfa vb.) ikili bir etkileşim ortaya 
çikmiştir. Hem göç eden Suriyeliler hem de bu kentlerde yaşayan yerel nü-
fusun bir kültür çatişmasi içerisine girdiği görülmektedir. Süreç üniversite 
öğrencileri açisindan ele alindiğinda ise zorunlu olarak siğindiklari ülkeye 
uyum sağlayabilme, geçinebilme gibi zorlu süreçlere ek olarak çeşitli de-
zavantajlarla eğitim hayatlarini devam ettirebilmeleri maddi ve psikolojik 
destekler sayesinde aşilabilmektedir. Vatandaş olmamanin ve tüm maddi 
kazanimlarini iç savaş neticesinde kaybetmenin getirdiği yaşam zorluğu-
nun yani sira bir de eğitim sürecinin getirdiği harcama yükünü karşilaya-
bilme mücadeleleri siğinmaci öğrencilerin motivasyonunu düşürdüğünü 
söylemek mümkündür.

OKÜ’de öğrenim görmekte olan Suriyeli öğrencilerin ebeveynlerinin 
Suriye’de iken yaptiklari iş yahut meslek Türkiye’deki durumlarini etki-
lemektedir. Öyle ki, uzmanlik gerektiren meslekler olarak tanimlanabilen 
doktor, öğretmen, mühendis vb. meslek dallarinda çalişan kişilerin Türki-
ye’de de sağlanan firsatlar kapsaminda mesleklerini sürdürebilmektedirler. 
Dolayisiyla kaliteli istihdam edilmeleri daha kolay olmaktadir. Vasifsiz 
işlerde ya da uzmanlik gerektirmeyen mesleklerde çalişmiş olan kişilerin 
Türkiye’deki istihdaminda olumsuzluklarin açiğa çiktiğini (kayit dişi is-
tihdam, düşük ücret, uzun mesai, işsizlik vb.) söylemek mümkündür. Bu 
bağlamda uzmanlik gerektiren mesleklerde çalişan ebeveynlerin çocukla-
rinin ekonomik ve sosyal anlamda diğerlerine göre kismen daha avantajli 
olmaktadirlar. 

Suriyeli öğrencilerin maddi anlamda zorluk yaşadiği birçok temel 
ihtiyacini karşilama noktasinda sorunlar yaşadiklari görülmektedir. Ulus-
lararasi kuruluşlardan burs alan öğrencilerin maddi anlamda daha rahat 
olduklari görülmektedir. Buna bağli olarak öğrencilerin eğitim süreçleri 
içerisinde çalişma eğilimlerine sahip olduklari görülmektedir. Eğitim sü-
recinin tatile dönemine girdiği yaz aylarinda ve eğitim öğretim dönemi 
içerisinde pek çok farkli işlerde çalişarak ailesine maddi anlamda yardimci 
olan veya kendi eğitim masraflarini karşilamaya çalişan Suriyeli öğrenci-
lerin sosyal hayata katilamamalarina sebep olan en önemli dezavantajla-
rin birisi de doğal olarak ailelerinin maddi durumlarinin iyi olmayişidir. 
Öğrencilerin ebeveynlerinin ya da kendilerinin ekonomik hayata katilimi 
ve mevcut ekonomik durumlari açisindan ortalama düzeye göre yetersiz 
olduklari ve öğrencilerin üniversite eğitimleri sürecinde okul-ev arasinda 
bir yaşam sürdükleri, sosyalleşme amaçli olarak kentsel mekânlardan ve 
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firsatlardan genellikle yararlanamadiklari görülmektedir. 

Öğrencilerin çoğunun gelecekleri açisindan kaygi içerisinde oldukla-
rini söylemek mümkündür. Kaygili olmalarinin altindaki temel sebepler 
ise Suriye’de henüz demokratik bir yönetimin kurulamamiş olmasi, yaşa-
nan tüm sürece rağmen Beşşar Esad’in görevi birakmamiş olmasi ve ül-
kede halen terör örgütlerinin etkinliğini sürdürüyor olmasidir. Suriye’de 
siyasi bir değişiklik olmamasi halinde dönüş yapamayacaklarina inanan 
öğrencilerin, Türkiye’de de ilerleyen yillarda kendilerine karşi gelişebi-
lecek olumsuz politikalar ihtimalini sürekli düşünmekte, bu öğrencilerin 
gelecekte kendilerini ve ailelerini nasil bir yaşamin beklediği konusunda 
oldukça endişelendirmektedir. Türk vatandaşliği kazanmiş olanlarin ise bu 
konuda daha rahat olduklari, en azindan ilerleyen zamanlara ilişkin bir ai-
diyet garantilerinin olduğu bilinmektedir. Türk vatandaşliği, Suriyelilere 
ileriye dönük yaşama ilişkin daha rahat plan yapabilme şansi tanimaktadir.

Öğrencilerin çoğu barinma sorunlarinin öğrenci evleri yoluyla çöz-
mektedir. Suriyeli öğrencilerin barindiklari öğrenci evlerindeki ev arka-
daşlari ve üniversite içerisindeki arkadaşlarinin Suriyelilerden oluşuyor 
olmasi onlarin Türk öğrencilerle kaynaşmasini sinirlandirmakta, bir grup 
psikolojisi (biz ve ötekiler) açiğa çikarmaktadir. Öğrencilerdeki genel dü-
şünce kira fiyatlarinin yüksek olmasidir. Dolayisiyla öğrenciler kira, gida, 
giyim harcamalari konusunda temkinli ve tasarruflu davranmakta, bu bağ-
lamda sadece zorunlu temel ihtiyaçlarini karşilamak için harcamalar yap-
maktadir. 

Öğrenciler sosyal hayata katilim konusunda sorunlar yaşamaktadir-
lar. Öğrencilerin sosyalleşmeye ilişkin algilarina yönelik olarak geldikleri 
kentte yerel halkin kendilerine karşi tutunduğu tavir ve alaka belirleyici 
etmenlerden biri olmaktadir. Öyle ki, öğrenciler market, kirtasiye, otobüs 
gibi günlük yoğun kullandiklari mekânlarda bazi insanlarin kendileri-
ne karşi olumsuz söylemleri Suriyeli öğrencilerin kendilerini toplumdan 
soyutlamalarina zemin hazirlamakta ve uyum süreçlerini yavaşlatmakta-
dir. Benzer şekilde medyada herhangi bir Suriyelinin yapmiş olduğu suç 
teşkil eden bir eylem üzerine medyada tüm Suriyelileri kapsayici şekilde 
nefret söylemlerine şahit olan öğrencilerin korktuğu zaman zaman dişari 
çikmaktan dahi çekindiği görülmektedir. Bu tür muamelelere maruz kalan 
öğrencilerin toplumdan uzaklaşmasi ve içine kapanik bir hayat sürmesi 
kaçinilmaz olmaktadir. 

Suriyeliler için tüm sorunlarin çözümü değilse bile birçok sorunun çö-
zümü olarak uyumlarinin gerçekleşmesi görülmektedir. Bu kişilerin başta 
sosyal ve kültürel alanlar olmak üzere birçok alanda toplumumuza uyum 
sağlamalari için, toplum içerisinde benzer davranişsal özellikler sergile-
mek, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal ve hukuki düzenine aşina olma-
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lari, bölgesel örf, adet ve geleneklere, kültürel değerlere uygun davranma-
lari ve bu değerleri incitici eylemlerde bulunmamalari, günlük yaşamda 
kamusal alanlarda aşiri ve uç sayilabilecek davranişlar sergilememeleri 
sağlanmalidir. Ayrica, ülkemizdeki Suriyeli insanlarin sosyal gruplaşma-
lari, geçmişte örneklerini gördüğümüz hemşehri mahalleleri şeklinde ya-
şamalarini önleyici politikalar belirlenmelidir (bu tarz ortak yaşamlar içine 
kapali, toplumla etkileşimden kaçinan bir yaşam kültürü oluşturmaktadir). 
Ek olarak sadece öğrencilerin eğitimi üzerinde durulmamali, yetişkin Su-
riyeli insanlara da eğitimler verilmeli, verilen mevcut eğitimler ise daha da 
kapsamli hale getirilmelidir. Bu eğitimlerin mesleki, kültürel, sosyal, psi-
koloji, dil, sağlik ve hukuk alanlarinda olmalari önemli bir katki olacaktir. 
Bu insanlarin plansiz bir şekilde çocuk yapmalari, erken yaşta evlenmeleri, 
birden fazla eşle evlenmeleri vb. davranişlar sergilememelerinin sağlan-
masi, her birinin belli bir alanda kendilerini geliştirerek birer meslek erbabi 
olmalarinin sağlanmasi ve Türk hukuk sisteminde hangi davranişlarin suç 
teşkil ettiğini bilmeleri yapilacak eğitimler kapsaminda bu kişilerin uyum 
süreçlerini kolaylaştirabilecektir. Ek olarak, Suriyeli öğrenciler ile Türk 
öğrencilerin kaynaşmasinin sağlanabilmesi ve devaminda topluma uyum 
sağlanabilmesi açisindan her eğitim kademesindeki öğrencilerin, Gençlik 
ve Spor Bakanliğinin gençlik faaliyetlerinden (doğa kamplari, yarişmalar, 
sosyal sorumluluk projeleri vb. etkinlikler) yararlanmalari sağlanmalidir. 
Özellikle Suriyeli öğrenciler ile Türk öğrencilerin beraber eğlenceli ve eği-
tici aktivite ve proje yapabilecekleri, kaynaştirici aktivitelerin yayginlaşti-
rilmasi uyum sürecini destekler nitelikte olacaktir.

Suriyeli öğrencilerin ebeveynlerinin ekonomiye ve üretime katilim-
larina imkân vermek, sosyal hayatta yer edinmelerini sağlamak öğrenciler 
üzerinde de olumlu etkiler yapacaktir. Maddi ve manevi olarak sorun ya-
şayan öğrencilerin ailelerinin de bu alanlarda sorun yaşadiklari görülmüş, 
dolayisiyla aile olgusu bir bütünü temsil ettiğinden dolayi ailenin yaşadiği 
sorunlar öğrencilere de sirayet etmektedir. Bu bağlamda ebeveynlerin kay-
gi ve sorunlarina çözüm üretmek ayni zamanda öğrencilerinde birçok so-
rununa çözüm olacaktir. Ayrica ülkemizde yillardir süregelen iç ve diş göç 
hareketleri konusunda halkin daha hassas, donanimli ve bilgili olabilmesi 
adina Türkiye’de ilkokul ve lise müfredatlarina göç ile ilgili kapsamli bir 
ders eklenmesi olumlu bir yaklaşim olacaktir.
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GİRİŞ

Günümüzde, ergen ve yetişkinlerde görülebilen birçok ruhsal soru-
nun çocukluk çağinda belirlenen bağlanma örüntüleriyle ilişkili olduğu 
kabul edilmektedir. Bağlanma kuramini ilk defa John Bowlby ortaya koy-
muştur (Esen, 2020). Onun kuramiyla birlikte anne ve bebek arasindaki 
duygusal bağin önemi ortaya çikmiştir. Levine ve Heller (2017:27)’in be-
lirttiği üzere Bowlby’nin bağlanma kuramindan önce, ebeveyn ve çocuk 
arasindaki bağin önemi bilinmiyordu. Annenin bir gida kaynaği olmasi 
çocuk ve anne arasindaki bağin da kaynaği olarak düşünülüyordu. Çocuk, 
anne ve besini birbiriyle eşleştirmişti ve bu yüzden annenin varliğina ih-
tiyaç duyuyordu.

 Bowlby yaptiği gözlemler neticesinde tüm beslenme ihtiyaçlari kar-
şilanmiş olsa bile bir bağlanma figürüne sahip olmayan çocuklarin nor-
mal bir gelişim gösteremediği sonucuna varmiştir. Mesela, İkinci Dünya 
Savaşi’nda kurumlarda büyütülen çocuklar fiziksel, zihinsel, duygusal ve 
sosyal gelişim açisindan geride kalmişti. John Bowlby, yaptiği çalişma-
da hirsizlik yapmiş çocuklarin bebeklik ve erken çocukluk dönemlerinde 
annelerinden uzun süre ayri kaldiklarini fark etmiştir (Thompson, 2002; 
akt. Kesebir vd., 2011). Ardindan devam ettirdiği çalişmalari neticesinde 
çocuklarin annelerini sadece açlik ihtiyaçlarini karşiladiklari için sevdiği 
görüşlerine karşi çikarak 1969 yilinda bağlanma kuramini geliştirmiştir 
(Çalişir, 2009; Bowlby, 1979; Stevenson-Hinde, 2007; akt. Kesebir vd., 
2011).

Bowlby, anne ve bebek arasinda daha çok doğuştan olan, biyolojik 
ihtiyaçlarla yönlendirilen, emme, gülme, ağlama, izleme, çağirma gibi 
davranişlarla kendini gösterip sosyal ilişkilerin başlangicini oluşturan, ge-
lecek ilişkiler için şablon niteliği taşiyan bir ilişki tanimlamiştir, bu ilişki 
bağlanmadir (Bowlby, 1958). Bir başka deyişle bağlanma, çocuk ile bakim 
veren kişi arasindaki ilişkide kurulan, bakim verenle yakinlik arayişi ile 
kendini gösteren, özellikle stresli durumlarda belirginleşen, tutarliliği ve 
sürekliliği olan duygusal bir bağdir (Thompson, 2002; akt. Kesebir vd., 
2011).

 Burada stresli durumlardan kasit bebeğin fiziksel, biyolojik ve duy-
gusal ihtiyaçlarinin harekete geçtiği zamanlardir. Bebeğin acikmasi, susa-
masi, gök gürültüsünden ya da odaya giren bir yabancidan korkmasi stres-
li durumlara örnektir. Bakim veren kişi genellikle anne olduğu için yazi 
boyunca birincil bağlanma objesine siklikla “anne ”diye ithaf edilecektir. 
Anne; bebeğin rahatlamasi ve kendini güvende hissetmesi için ‘güvence 
üssü’ işlevi görür (Esen, 2020). Bunun yani sira bağlanma süreci içerisin-
de anne: öğretebilen, bebeğin kendini tanimasinda “ayna” görevi üstlenen 
bir kişi olarak da tanimlanmaktadir (Keskin ve Çam, 2007). 
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BAĞLANMA KURAMININ İLKELERİ

Bağlanma kuraminin üç temel ilkesi vardir. Kesebir ve arkadaşlari 
(2011) bu ilkeleri şu şekilde açiklamiştir: i) Bebekler emme, izleme, gü-
lümseme, ağlama gibi bağlanmayi kolaylaştirici davranişlar ile doğarlar. 
Bu davranişlar bakan kişi ile kurulan düzenli ve tutarli bir etkileşim sonucu 
giderek gelişmektedir. ii) Bağlanma hem annenin hem bebeğin yakinlaş-
ma gereksinimini karşilar. Anne ve bebek arasindaki bağlanmanin kalitesi 
iki tarafin da birbirinin duygularina cevap verdiği oranda artmaktadir. iii) 
Anneyle yaşanan deneyimler sonucu çocuk kendine ve diş dünyaya ait şe-
malar oluşturur ve bunlari yaşam boyu kuracaği yeni ilişkilerine geneller. 
Bu şemalar “içsel çalişma modelleri” olarak adlandirilmaktadir. 

İÇSEL ÇALIŞMA MODELLERİ

 Bowlby’a göre, içsel çalişma modellerinin içeriğini ebeveynlerin tu-
tum ve davranişlari oluşturmakta olup bu modeller kişinin kendisine yö-
nelik ve yaşam boyu kuracaği yakin ilişkilerindeki düşünce, duygu, bek-
lenti, inanç, tutum ve davranişlarini belirlemektedir (Kesebir vd., 2011). 
İçsel çalişma modelleri 1 yaşina doğru oluşmaya başlayip 4-5 yaşlarinda 
iyice şekillenmiş olmakla birlikte değişime dirençli hale gelmektedir.  

 İçsel çalişan modeller kendilik modeli ve diğeri modeli olmak üzere 
iki boyuttan oluşmaktadir: Kendilik modeli, bireyin kendisini ne kadar 
değerli ve sevilebilir olarak gördüğüne ilişkin algilarindan oluşmaktadir. 
Diğeri modeli ise, ihtiyaç duyulduğunda yakin çevredeki insanlarin ne 
oranda yardimci olabileceği ve bu insanlara ne oranda güvenilebileceğiyle 
ilgili algilardan oluşmaktadir (Goldberg,1991; Green ve Goldwyn, 2002; 
akt. Keskin ve Çam, 2007). 

Diğerleri modelinin temelini bağlanma figürünün kim olduğu, nerede 
bulunabileceği ve nasil tepki vereceğine dair beklentiler oluşturmaktadir. 
Kendilik modelinin temelini ise çocuğun kendisini bağlanma figürünün 
gözünden nasil gördüğü oluşturmaktadir (Çalişir, 2009). Eğer çocuğun 
korunma, sevgi, bakim ve keşfetme ihtiyaçlari karşilanirsa, çocuk ken-
disinin değerli, diğerlerinin de güvenilir olduğu yönünde bir şema geliş-
tirecektir. Aksi halde yani çocuğun gereksinimleri karşilanmadiğinda ya 
da tutarsiz bir şekilde karşilandiğinda çocuk kendisinin değersiz, diğerle-
rinin de güvenilmez olduğu yönünde bir şema geliştirecektir (Uytun vd., 
2013; akt. Esen, 2020).

 Kendilik modeli, süreğen, gerçekçi ve olumlu bir kimlik duygusu-
nun kazanilmasinda önemliyken, diğerleri modeli ise süreğen ve haz ve-
rici ilişkilerin kurulabilmesinde oldukça önemlidir (Diehl vd., 1998; akt. 
Çalişir, 2009).
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BAĞLANMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Bağlanma üzerinde en belirleyici etken anne olarak görülse de anne 
ile bebek arasindaki bağlanmanin kalitesini ve bireyde oluşan bağlanma 
biçimini etkileyen birçok etken vardir. Bu etkenler annenin kendi bağlan-
ma biçimi, sosyal desteği, eşiyle ilişkisinin kalitesi, bebeğin mizaci, baba-
nin rolü, yaşantisal deneyimler ve kültürel farkliliklar olarak siralanabilir 
(Bowlby, 1969; akt. Kesebir vd., 2011).

Anne kendi anne ve babasi ile sevgi ve ilgiye dayanan güvenli bir 
bağlilik ilişkisi kurmuşsa bu durum ayni şekilde eşiyle ve çocuğuyla iliş-
kisine de yansiyacaktir (Zeanah vd., 1997; akt. Kesebir vd., 2011). Baba ile 
kardeşlerin katilimi ve desteği anne ile bebek arasindaki güvenli ilişkiyi 
kuvvetlendirmektedir (Keskin ve Çam, 2007).

 Birincil bağlanma objesi genellikle annedir ancak çoğu bebekte te-
mel bağlanma anneyle olduğu gibi babayla da olur (Biller, 1993; akt. Ke-
sebir vd., 2011). Kesebir ve arkadaşlari (2011)’na göre her iki ebeveynin 
de uyarici kaynaği olabildiği durumlarda bebekte ikisine karşi da güvenli 
bağlanma gelişebilmektedir. Bu bebekler yanlarindan annesinin ya da ba-
basinin ayrilmasi durumunda diğer güven kaynağinin yaninda olduğunu 
bildiğinden rahattir.

 Bir diğer faktör bebeğin mizacidir. Mizaç; kişinin doğuştan getirdiği 
özellikleridir. Kesebir ve diğerleri (2011)’ne göre bebeğin zor mizaçli ol-
masi duygusal ve fiziksel ihmal için zemin hazirlayabilmektedir.  Bağlan-
ma objesinin bebeğin ilgi ve ihtiyaçlarina cevap verme şeklinin yani sira 
bebeğin bu cevaplari algilama şekli de önem kazanmaktadir ki bu durum 
bebeğin mizaciyla ilgilidir (Esen, 2020). Bazen aslinda ilgi ve sevgi olma-
sina rağmen bebek bunu yokmuş ya da yetersizmiş gibi algilayabilir ya da 
tam tersi ilgi ve sevgi yetersizken bebek bunu yeterli görebilir ve güven 
konusunda sorun yaşamaz. 

Yaşantisal deneyimler açisindan bakildiğinda kişinin diğerleriyle 
kurduğu ilişkilerde olumsuz hatta bazen travmatik deneyimler yaşama-
si, bu durumun birçok defa tekrarlanmasi geliştirilen güvenli bağlanma 
örüntüsünü bozabilir. Bu durumun tersi de mümkündür. Yani, kişide ge-
lişen güvensiz bağlanma biçimi ebeveyn dişindaki yakin kişilerle kuru-
lacak olumlumlu ilişkiler ve yaşanacak güzel deneyimler sonucu güvenli 
bağlanmaya dönüşebilir. Alan yazinda belirtildiği üzere yetişkinlerin or-
talama %70-75’i yaşamlarinin farkli evrelerinde bağlanma stillerinin ayni 
kaldiğini ifade etse de geriye kalan %25-30’u değişim olduğunu belirt-
mektedir. Araştirmacilar bu değişimi romantik ilişkilerin gücüne bağli-
yor (Levine ve Heller, 2017: 128). Güvenli bağlanmaya sahip yetişkinler 
doğalari gereği partnerlerinden gelen sözlü ve sözsüz mesajlari algilama, 
partnerleriyle ilgilenme ve onlari sakinleştirme becerilerine sahiptir. Bu 
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kişilerin duyarli ve teşvik edici olan bu tutumlari güvenli bağlanan anne-
nin bebeği üzerindeki etkisine benzer ve partnerlerinin bağlanma biçimi-
ni değiştirmek için yeterli olur (Levine ve Heller, 2017: 132).

BAĞLANMA VE PSİKOPATOLOJİ

Literatüre göre bakim verenle kurulan sağliksiz ilişki sonucu kişi-
de güvensiz bağlanma gelişir ve güvensiz bağlanma duygusal, sosyal, fi-
ziksel, zihinsel gelişim alanlarinda aksamalara sebebiyet verebilmektedir 
(Kesebir vd., 2011). Buna bağli olarak, güvensiz bağlanma bazi psikopa-
tolojik bozukluklar ile de ilişkilendirilmektedir.  Psikopatoloji insanin dü-
şünce, duygu ve davranişlarindaki anormallikleri inceleyen bilim dalidir. 
Anormallikten kasit duygu, düşünce ve davranişlarda değişik düzeylerde 
tutarsizlik, yetersizlik, aşirilik ya da uygunsuzluk görülmesidir. 

BAĞLANMA BİÇİMLERİ, PSİKOPATOLOJİ VE BUNLARIN 
BİRBİRİ İLE İLİŞKİSİNİN AİLE DANIŞMANLIĞI ALANINDA-
Kİ ÖNEMİ

Psikopatolojik hastaliklar aileden kaynaklanabileceği gibi aile içi ça-
tişmalara da sebep olabilmektedir. Mesela, depresif ataklar aile üyelerinin 
sorumluluklarini ve görevlerini yerine getirmesini engelleyebilir. Kişinin 
diğer aile üyeleriyle birlikte vakit geçirmesini, ev işlerini yapmasini, eşine 
ve çocuklarina ilgi göstermesini, işe gidip para kazanmasini engelleye-
bilir. Kaygi bozukluklari olan birisi sürekli eşini ve çocuklarini kontrol 
etme, onlarin yaptiklarina müdahale etme davranişlarinda bulunabilir. 
Bazi korkulari sebebiyle sosyal etkinliklerden kendisini ve ailesini mah-
rum birakabilir. Olumsuz ve zarar verici kişilik özellikleri ise doğrudan 
ilişkilere zarar verebilmektedir. 

Bağlanma biçimleri ile psikopatolojik bozukluklar birbirini karşilikli 
olarak etkilemektedir (Kesebir vd., 2011). Ebeveynlerin sahip olduklari 
ruhsal bozukluklar çocuğun güvensiz bağlanma geliştirmesine yol açabi-
lir. Güvensiz bağlanma biçimine sahip bu çocuk da ileride çeşitli ruhsal 
bozukluklara yatkin hale gelebilir. Örneğin, bipolar bozukluğu olan anne-
nin çocuğuna karşi olan tutarsiz-dengesiz tutum ve davranişlari çocuğun 
kaygili bağlanma geliştirmesine sebep olabilir. Bu bağlanma örüntüsüne 
sahip bireyde de ilerleyen yaşlarda kaygi bozukluğu ortaya çikabilir.

 Aile dişli çark sistemine benzetilebilir. Dişli çarklarin her biri diğer 
çarklari etkiler veya diğer çarklardan etkilenir. Aile üyelerinden birinde 
meydana gelen problem sistemin çökmesine de sebep olabilir. Aile daniş-
manliğinda, aile üyelerinin bağlanma stillerini anlamak problemin kendi-
sini, oluşmasi ve sürmesinde etkili olan faktörleri, çözümleri ve müdahale 
yöntemlerini belirlemeye yardimci olur. Bu nedenle, bu konunun alanda 
çalişilmasi önem taşimaktadir.
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Kitabin bu bölümünde bağlanma stilleri ile psikopatolojik hastaliğin 
türlerinden olan duygu durum, kaygi ve kişilik bozukluklari ilişkisi yapi-
lan araştirmalar kapsaminda incelenmiştir. Bulgularin ve sonuçlarin alan 
dişindaki okuyucular tarafindan da rahatlikla anlaşilabilmesi için yazinin 
devaminda öncelikle bağlanma biçimleri ve bahsedilen üç tür psikopatolo-
jik hastalik hakkinda kisaca bilgi verilmiştir. Ardindan bulgular, sonuçlar 
ve öneriler kismina değinilmiştir. 

BAĞLANMA BİÇİMLERİ

Mary Ainsworth (1989) – Bağlanma Biçimleri

Amerikan-Kanadali gelişim psikoloğu Mary Ainsworth bağlanma 
stillerini keşfeden ilk kişidir (Levine ve Heller, 2017:14). Tanim olarak 
bağlanma biçimi, yaşamin erken yillarinda şekillendiği ve süreklilik 
gösterdiği düşünülen, kişinin diğer insanlarla ilişki kurma örüntüsüdür 
(Keskin ve Çam, 2007). Bağlanma biçimlerinin her biri farkli kişilik özel-
likleriyle, farkli türde ve seviyede kişilerarasi problemlerle ilişkilidir (Ke-
sebir vd., 2011). 

Mary Ainsworth çocuk ile annesi arasindaki bağlanma türünü belir-
lemek amaciyla Yabanci Durum Testi denilen bir gözlem prosedürü geliş-
tirmiştir. Bu prosedürde 12-18 aylik bebekler, yirmi dört dakika boyunca 
bir oyun odasinda gözlemlenir. Bu süre içerisinde bebeğin annesi/bakicisi 
ile bir yabanci belirli araliklarla odaya girip çikmaktadir. Anne ve ya-
bancinin odaya girip çikmasi durumlarinda çocuğun çevreyi keşif dav-
ranişi ve annesinin gidiş ve dönüşlerine verdiği tepki olarak iki davranişi 
gözlemlenmiştir. Ainsworth yaptiği gözlemler sonucu güvenli, kaygili ve 
kaçingan olmak üzere üç tür bağlanma biçimi belirlemiştir (Kesebir vd., 
2011). 

Güvenli bağlanmaya sahip çocuklar, anneleri odadayken etrafti keş-
fetmeye çalişmiş ve ara sira annelerinin yanina gitmişlerdir. Anneleri oda-
dan ayrildiğinda ise ayrilik protestosu yapmalarina karşin geri döndük-
lerinde kolaylikla yatişmişlardir (Soysal vd.,2005). Bu çocuklar annele-
rinden bekledikleri bakimi ve sevgiyi kesintisiz ve tutarli bir şekilde alan 
çocuklardir. İhtiyaçlari olduğu an annelerine ulaşabileceklerinden emin 
olduklari için çevreyi keşfetme davranişi gösterirler (Hayta, 2006). 

Kaygili bağlanmaya sahip çocuklar, ihtiyaçlari olduğunda annelerine 
ulaşabileceklerinden emin olamadiklari için anneleri odadayken bile çev-
reyi keşfetme davranişinda bulunmazlar (Esen, 2020). Ayriliğa dirençli 
olmak ve ayriliği protesto etmekle birlikte anneleri geri döndüğünde ko-
laylikla yatişmazlar (Soysal vd., 2005).  Esen (2020)’e göre bu çocuklar an-
nelerinden bekledikleri bakimi ve sevgiyi tutarsiz bir şekilde alan çocuk-
lardir. Annenin kontrol amaciyla çocuğu terk etme tehdidinde bulunmasi 
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da kaygili bağlanmanin gelişmesinde rol oynamaktadir.

 Kaçingan bağlanmaya sahip çocuklar ise anneleri tarafindan siklik-
la reddedilen ve ihtiyaçlari karşilanmayan çocuklardir. İhtiyaç duymalari 
halinde annelerinin yardim edeceğine dair hiç güvenleri yoktur. Bu yüz-
den annelerinin varliği ya da yokluğu onlar için fark etmez. Ayriliğa tep-
kisiz kalip anneleri geri geldiğinde de yakin durmazlar (Esen, 2020). 

Toplumumuzdaki herkes bahsedilen üç bağlanma kategorisinden bi-
rine girer veya nadiren de olsa son ikisinin (kaygili ve kaçingan) bir kari-
şimidir. İnsanlarin %50’den biraz fazlasi güvenli, yaklaşik %20’si kaygili, 
%25’i kaçingan ve %3-5 arasi kaygili-kaçingan bağlanma stiline sahiptir 
(Levine ve Heller, 2017: 16). Ainsworth’un belirlediği bağlanma biçimle-
rinin romantik ilişkilere yansiyişi ise şu şekildedir;

Güvenli bağlanan kişi: Güvenilir ve istikrarlidir, kararlari eşiyle 
birlikte alir, ilişkilere dair esnek görüşleri vardir, iletişim becerileri iyi-
dir, tartişmalarda uzlaşmaya varabilir, bağliliktan korkmaz, ilişkiyi zor 
bir iş olarak görmez, hislerini doğallikla ifade edebilir, kiskandirmak gibi 
oyunlar oynamaz.

Kaygılı bağlanan kişi: Çok fazla yakinlik ister, ilişki içinde olmadi-
ğinda mutsuzdur, siklikla güvensizliklerinden bahseder, reddedilmekten 
ve aldatilmaktan korkar, partnerinin ilgisini canli tutmak için oyunlar oy-
nar, kendisini rahatsiz eden şeyleri ifade etmekte zorlanir ve eşinin tahmin 
etmesini bekler, küser, alingandir, en ufak şeylerin ilişkiyi bitireceğini dü-
şünür.

Kaçıngan bağlanan kişi: Karişik mesajlar verir, bağimsizliğina düş-
kündür, eşini değersizleştirebilir, sinirlara önem verir, ideal ilişki hayali 
vardir, suiistimal edilmekten korkar, ilişkiye dair görüşleri esneklikten 
yoksundur, niyetlerini net olarak belirtmekte zorlanir (Levine ve Heller, 
2017: 67-68).

 Mary Main ve Judith Solomon (1990) - Dezorganize Bağlanma

Ainsworth’un bağlanma biçimlerine daha sonradan Main ve Solomon 
tarafindan dezorganize (dağinik/karişik) bağlanma türü eklenmiştir. De-
zorganize bağlanma kaygili ve kaçingan bağlanmanin karişimidir.

Dağinik bağlanma örüntüsünün en temel nedeni bakim verenden 
korkmadir (Kesebir vd., 2011). Esen (2020) bu bağlanma bozukluğunun 
sebeplerini şu şekilde siralamiştir: Ebeveynlerin şizofreni ya da borderli-
ne gibi ciddi psikiyatrik bozukluklarinin oluşu, alkol veya madde bağimli-
si olmalari, kendi bağlanma figürleri ile çözülmemiş sorunlarinin olmasi, 
çocuğun ebeveyn tarafindan şiddet, istismar ya da ihmale uğramasi.

 Bu çocuklarin kafalari çok karişiktir. Dünyayi güvensiz bir yer ola-
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rak görmekte ve kendilerini güvende hissetmek için ne yapacaklarini 
bilememektedirler. Yabanci durum deneyinde bu çocuklarda şaşkinlik, 
endişe, dikkatsizlik, yakinlik arayişinin hemen ardindan kaçinma davra-
nişi, anneye doğru giderken birden başka yöne doğru gitme ya da bakma, 
bağlantisiz duygusal tepkiler görülmüştür.

Erişkinlikte Bağlanma ve Bartholomew ve Horowitz (1991) 
- Yetişkin Dörtlü Bağlanma Modeli

Bartholomew ve arkadaşlari, Bowlby’in kuraminda bahsettiği kendi-
lik ve diğeri modellerinin olumlu ya da olumsuz olmasina göre 4 çeşit 
yetişkin bağlanma türü belirlemiştir: Güvenli bağlanma, saplantili bağ-
lanma, kayitsiz bağlanma ve korkulu bağlanma (Çalişir, 2009). Ülkemizde 
de, Sümer ve Güngör (1999) tarafindan yapilan bir çalişmayla bu bağlan-
ma biçimlerinin Türk örneklemi üzerinde geçerliliği ve güvenilirliği oldu-
ğu tespit edilmiştir.

Güvenli bağlanma biçimine sahip yetişkinlerin hem kendilik modeli 
hem de diğerleri modeli olumludur. Saplantili bağlanmaya sahip olanlarin 
kendilik modeli olumsuz iken diğerleri modeli olumludur. Kayitsiz bağ-
lanmasi olanlarin ise kendilik modeli olumlu iken diğerleri modeli olum-
suzdur. Korkulu bağlananlarin ise hem kendilik modeli hem de diğerleri 
modeli olumsuzdur (Çalişir, 2009). 

Güvenli bağlanmaya sahip birey kendisini değerli ve sevilebilir olarak 
algilarken diğerlerini de kabul edici ve cevap verici olarak algilamaktadir 
(Bartholomew ve Horowitz, 1991; akt. Kesebir vd., 2011). Bu kişiler yakin 
ilişkileri başlatmak ve sürdürmek için gerekli becerilere sahiptir, ilişkiler-
de özerkliklerini korurlar, esnek bir bakiş açisina sahiptirler, gerektiğinde 
yardim istemeyi de etmeyi de bilirler, stresli durumlarda etkili problem 
çözme becerisine sahiptirler, zorluklarin aşilabilir olduğunu bilirler, zor-
luğu ve duygularini kabul edip ifade edebilirler (Çalişir, 2009).

Saplantili bağlanmaya sahip kişiler ise kendini değersiz ve sevilmez 
olarak görürken diğerleri hakkinda olumlu tutumlara sahiptir (Kesebir 
vd., 2011). Bu nedenle bağlandiği kişiyi idealize eder ve ona bağimli olur. 
Bu kişiler kendilerine güveni az olan, sürekli onay ve yardim ihtiyaci du-
yan, kendilerini açmaktan kaçinan, başkalarini destekleyici olarak algi-
layan ancak bu destekten olumlu bir şekilde faydalanamayan kişilerdir 
(Erözkan, 2004). 

Kayitsiz bağlanmada ise kişi kendisini değerli ve sevilebilir olarak 
görürken diğer insanlara karşi olumsuz bir tutum ve beklenti içerisindedir 
(Kesebir vd., 2011). Bu nedenle bu kişiler, yakin ilişkileri gereksiz görüp 
yakinliktan kaçinirlar, gerektiğinde yardim istemezler, bağimsizliklarina 
çok düşkündürler. 
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Korkulu bağlananlar ise kendilerini değersiz ve sevilmez birisi olarak 
görmenin yani sira diğerlerini de güvenilmez ve reddedici olarak görürler. 
Bu kişiler, yakin ilişkiler kurmak istemelerine rağmen beklenen reddedil-
me ve incinmeyi yaşamamak için aşiri yakinliktan kaçinirlar (Bartholo-
mew ve Horowitz, 1991; akt. Kesebir vd., 2011).

Mary Ainsworth ve Mary Main- Judith Solomon ile Bartholomew 
ve Horowitz’in Kuramlarının Karşılaştırması

Güvenli bağlanma biçimi güvenli bağlanmaya; kaygili bağlanma bi-
çimi saplantili bağlanmaya; kaçingan bağlanma biçimi kayitsiz bağlanma-
ya ve dezorganize bağlanma ise korkulu bağlanmaya karşilik gelmektedir.

DUYGU DURUM, KAYGI VE KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

Duygu Durum Bozukluklari

Duygulanimin şartlara ya da duruma göre abartili, yetersiz ya da 
uygunsuz oluşudur. Duygu durumun mutsuzluk, üzüntü, keder yönünde 
gitmesi depresyon; neşe ve coşkunluk yönünde gitmesi ise mani olarak 
adlandirilir. Bu bölümde sözü geçen iki tür duygu durum bozukluğu uni-
polar ve bipolar bozukluktur.

Unipolar Bozukluk

Düşük özgüven ile birlikte şiddetli ve sürekli tekrarlanan depresyon-
larin olduğu duygu durum bozukluğudur. 

Bipolar Bozukluk (İki Uçlu Mizaç Bozukluğu)

Kişinin duygu durumunun mani ve depresyon kutuplari arasinda gi-
dip geldiği ruhsal bozukluktur. Kişide sabit ve dengeli bir ruh hali gözle-
nemez.

Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları

Günlük hayatinda kişinin kendini nedensiz ve engelleyemediği bir şe-
kilde sürekli sinirli, gergin, endişeli ve huzursuz hissetmesidir. Bulgular 
kisminda yer alacak olan kaygi bozukluğu türleri aşağida açiklanmiştir 
(“Mavitaç”, 2017).

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Obsesyon ve/veya kompulsiyonlar ile karakterize edilmiş bir kaygi 
bozukluğudur. Obsesyon kendiliğinden akla gelen, yineleyici, sikinti ve-
ren, kişinin saçma ve yanliş olduğunu bildiği düşünce, dürtü ya da imaj-
lardir. Kompulsiyon ise obsesyonlari engellemek için belirli kurallarla 
yapilan motorsal veya zihinsel eylemlerdir. 
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Panik Bozukluğu

Aniden gelişen, beklenmeyen ve tekrar eden çok şiddetli panik atak-
larin olduğu kaygi bozukluğudur. Panik atak; çeşitli fiziksel ve duygusal 
belirtilerle ortaya çikan, yaklaşan bir tehlikenin olduğu duygusunu yara-
tan, sürekli olmayip ara sira yaşanan, birkaç dakikada yoğunluğu en üst 
düzeye ulaşan kaygi hissidir. 

Fobik Anksiyete (Özgül Fobi)

Belirli bir obje veya duruma karşi istikrarli ve yoğun bir şekilde korku 
duyulmasi bunun sonucu olarak da o objeden veya durumdan kaçinilma-
sidir.

Agorafobi

Tehlike aninda kaçmanin/yardim almanin zor olabileceği ya da utanç 
verici duruma düşülebilecek ortamlardan kaçinilmasi durumudur. Agora-
fobisi olan kişiler otobüs, asansör, uçak, market, alişveriş merkezleri gibi 
ortamlardan kaçinirlar. Araba kullanmaktan, otobanda yolculuk yapmak-
tan ve yüksek yerlerde bulunmaktan da kaçinirlar. Evlerinden hiç çikma-
yabilirler ya da yanlarinda güvendikleri birisi olduğunda çikabilirler.

Sosyal Fobi

Kişinin sosyal ortamlardan veya seminer vermek, konuşma yapmak 
gibi performans gerektiren durumlardan kaçinmasidir. Bunun altinda ya-
tan sebep kişinin küçük düşürüleceğine, başarisiz olacağina ya da aşaği-
lanacağina dair aşiri ve gerçek dişi kaygilaridir. 

Kişilik Bozuklukları

Erdoğan (2010)’in ifade ettiği üzere DSM IV’e göre Kişilik bozuklu-
ğu, kişinin kültürüne göre önemli ölçüde sapmalar gösteren ve sürekliliği 
olan düşünce, duygu ve davraniş örüntüleridir. Kişilik bozukluğu tanisi 
için en önemli iki ölçüt; bireyin toplumsal uyumunda ve kişilerarasi iliş-
kilerinde bozulmalar olmasi ile bu durumun uzun süredir devam ediyor 
olmasidir.

 A Kümesi Kişilik Bozuklukları

Paranoid Kişilik Bozukluğu

DSM-IV’e göre genel özellikleri: Kişinin, başkalarinin davranişlarini 
kötü niyetli olarak yorumlayip onlara karşi sürekli bir güvensizlik ve kuş-
ku duymasidir. Bu kişiler, dünyayi tehlikeli ve tehdit edici bir yer olarak 
algilamaktadir. Bu nedenle de diğer insanlardan uzak durup güçlü ve uya-
nik olmaya çalişmaktadirlar (Erdoğan, 2010). 
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Şizoid Kişilik Bozukluğu

DSM-IV’e göre genel özellikleri: Kişinin, diğer insanlara karşi ilgisiz 
olmasi, toplumsal ilişkilerden kopmasi, duygusal uyaranlara yetersiz tepki 
vermesi, başkalariyla birlikte olunan ortamlarda duygularini ifade etmek-
ten kaçinmasidir (Erdoğan, 2010).

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

DSM-IV’e göre genel özellikleri: Kişinin, yakin ilişkilerde aniden 
rahatsizlik duymasi, yakin ilişkilere girebilme becerisinin azalmasi, zi-
hinsel veya algisal çarpikliklarinin olmasi ve sira dişi davranişlarinin ol-
masidir (Erdoğan, 2010). 

 B Kümesi Kişilik Bozuklukları

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

DSM-IV’e göre genel özellikleri: Kişinin, kendisinin ve başkalarinin 
hayatini hiçe saymasi, onlarin haklarina saygi duymamasi ve saldirmasi-
dir (Erdoğan, 2010).

Borderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu

DSM-IV’e göre genel özellikleri: Bireyin, kişilerarasi ilişkilerinde, 
benlik-diğerleri algisinda ve duygu durumunda tutarsizliklarin olmasidir 
(Erdoğan, 2010).

Histrionik Kişilik Bozukluğu

DSM- IV’e göre genel özellikleri: Kişide, hemen hemen her alanda 
aşiri bir duygusallik ve ilgilenilme ihtiyaci vardir. Bu bireyler, kişilerarasi 
ilişkilerinde tutarsiz olabilir, diğerleri tarafindan aşiri talep kar ve bağimli 
olarak tanimlanabilir (Erdoğan, 2010).

Narsisistik Kişilik Bozukluğu

Narsisizm; görkemlilik, kendini beğenmişlik, onaylanma ve beğenil-
me ihtiyaci, başkalarina karşi ilgisizlik ve empati yoksunluğu ile karakte-
rize edilmiş kişilik bozukluğudur (İnan, 2015).

C Kümesi kişilik bozuklukları 

Çekingen, bağımlı ve obsesif kompulsif kişilik bozuklukların-
dan oluşmaktadir. Kaygi bozukluğu olan obsesif kompulsif bozukluk ile 
kişilik bozukluğu olan obsesif kompulsif bozukluk birbirinden farklidir. 
DSM-IV’e göre obsesif kompulsif kişilik bozukluğunun genel özellikleri: 
Aşiri bir düzenlilik, mükemmeliyetçilik, detaycilik ve kontrol etme isteği-
dir (Erdoğan, 2010).
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BULGULAR

Bağlanma Stilleri ile Duygu Durum Bozukluklari Arasindaki İlişki

Bağlanma stilleri ile depresyon arasindaki ilişki incelendiğinde dep-
resyonun genellikle kaygili bağlanma biçimiyle ilişkili olduğu söylenmek-
tedir (Kesebir vd., 2011). 

Örneklemin psikiyatrik tani grubundan oluştuğu bir çalişmada kay-
gili bağlananlarin güvenli ya da kaçingan bağlananlara kiyasla daha faz-
la depresyon tanisi aldiği ya da belirtilerini gösterdiği bulunmuştur (Co-
le-Detke ve Kobak, 1996; akt. Sümer vd., 2009).

Depresif ve depresif olmayan üniversite öğrencileriyle yürütülen bir 
çalişmada, olumsuz benlik algisini içeren saplantili ve özellikle korkulu 
bağlanma biçimlerinin depresyona yatkinlikla oldukça ilişkili olduğu bu-
lunmuştur (Carnelley vd., 1994; akt. Çalişir, 2009). 

Üniversite öğrencileriyle yürütülen başka bir çalişmada diğerleri hak-
kindaki içsel modellere bakilmaksizin, olumsuz kendilik modelinin dep-
resyonla ilişkili olduğu bulunmuştur. Çalişmanin sonuçlarina göre saplan-
tili ve korkulu bağlanmasi olan üniversite öğrencileri, depresif belirtiler 
açisindan bakildiğinda güvenli bağlanan öğrencilerden anlamli düzeyde 
farklilik göstermektedir (Murphy ve Bates, 1997; akt. Çalişir, 2009).

Bilge tarafindan üniversite öğrencileriyle yürütülen çalişmanin sonu-
cunda da depresyonun hem kaygili, hem de kaçingan bağlanmayla pozitif 
yönde anlamli ilişkiye sahip olduğu bulunmuştur (Bilge, 2019). 

Birçok çalişmada kültürler arasi fark olmaksizin doğum sonrasi dep-
resyonun annenin güvensiz bağlanma biçimiyle ilişkili olduğu gösteril-
miştir (Bifulco vd., 2004; McMahon vd.,2005; Sabuncuoğlu ve Berkem, 
2006).

Kuramin kurucusu olan Bowlby de çocukluk ya da ergenlik yilla-
rinda bağlanmada yaşanan kayiplarin ve umutsuzluk duygularinin ileri-
de depresyona sebep olabileceğini belirtmiştir (Bowlby, 1980; akt. Sümer 
vd., 2009). Buradaki kayip ve özellikle umutsuzluk terimleri kaçingan 
bağlanmayi akla getirmiştir. 

Sümer ve arkadaşlarinin, bağlanma boyutlari ile depresyon, panik 
bozukluk ve OKB ilişkisini incelediği çalişmasinin sonucunda depresyon 
grubunun kaçingan bağlanma puanlari kontrol, PB ve OKB grubunun ka-
çingan bağlanma puanlarindan anlamli derecede daha yüksek çikmiştir 
(Sümer vd., 2009). Bu durumda depresyonun daha çok kaçingan bağlan-
mayla ilişkili bulunduğu söylenebilir. 
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Bağlanma stilleri ile bipolar bozukluk arasındaki ilişki yapılan 
araştırmalar kapsamında incelendiğinde elde edilen veriler şu şekil-
dedir:

Yakin tarihli bir çalişmanin sonucunda bipolar bozukluğu olan gru-
bun korkulu bağlanma biçimi puanlari duygu durumdan bağimsiz olarak, 
hem depresif hem de mani dönemlerinde kararliliğini koruyarak, sağlikli 
grubunkinden daha yüksek çikmiştir (Morriss vd., 2009). Korkulu bağ-
lanma Ainsworth bağlanma türleri açisindan bakildiğinda kaygili ve ka-
çingan bağlanmanin bir karişimidir.

Ülkemizde yürütülen bir çalişmanin sonucunda bipolar vakalarin ka-
çingan bağlanma biçimi puanlari sağlikli bireylerinkinden daha yüksek 
çikmiştir (Kökçü ve Kesebir, 2010). 

Bağlanma Stilleri ile Kaygi Bozukluklari Arasindaki İlişki

Anksiyete (kaygi) bozukluklari genellikle kaygili bağlanma ile ilişki-
lendirilmektedir (Kesebir vd., 2011). 

Kapsamli bir tarama çalişmasinda genel olarak kaygi bozukluklari-
nin yüksek düzeyde kaygi içeren saplantili bağlanmayla ilişkili olabileceği 
belirtilmiştir (Dozier vd.,1999; akt. Sümer vd., 2009). 

Warren ve arkadaşlari(1997) bir çalişmalarinda, kaygili bağlanma ge-
liştiren çocuklarin çocukluk ve ergenlik çağlari süresince kaygi bozuk-
luğu geliştirme bakimindan yüksek risk altinda olduklarini belirtmekte-
dir(Akt. Kesebir vd., 2011).

  Bowlby, agorafobiyi kaygili bağlanma biçimiyle ilişkilendirmiştir. 
Ona göre okul reddinde olduğu gibi agorafobinin de altinda yatan sebep 
ayrilik anksiyetesi bozukluğudur (Tüzün ve Sayar, 2006). 

Sümer ve arkadaşlarinin çalişmasinin sonucunda kaygi bozukluğu 
türlerinden olan panik bozukluk ve obsessif kompulsif bozukluğunun 
kaygili bağlanmayla ilişkili olduğu bulunmuştur. PB ve OKB gruplarinin 
kaygili bağlanma puanlari kontrol ve depresyon gruplarininkinden anlam-
li derecede yüksek çikmiştir (Sümer vd., 2009).

 Bilge tarafindan üniversite öğrencileriyle yürütülen çalişmanin so-
nucunda da kaygili bağlanma ile OKB ve anksiyete bozukluklari arasin-
da pozitif yönde anlamli korelasyon bulunmuştur. Fobik anksiyetenin ise 
hem kaygili, hem de kaçingan bağlanmayla pozitif yönde anlamli kore-
lasyona sahip olduğu ortaya çikmiştir (Bilge, 2019). Sonuçlar bu üç tür 
kaygi bozukluğunun şiddeti arttikça kaygi ve/veya kaçinma puanlarinin 
da doğru orantili olarak arttiğini göstermektedir.  
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Bağlanma Stilleri ile Kişilik Bozuklukları Arasındaki İlişki

Yapilan araştirmalarda güvensiz bağlanma biçiminin ergenlerde ve 
yetişkinlerde görülen kişilik bozukluklari ile ilişkili olduğu bulunmuştur. 
Kaygili bağlanma türü daha çok geri çekilmeyle ve içe yönelik olan kişilik 
bozukluklariyla ilişkilendirilirken kaçingan bağlanma hem içe hem dişa 
yönelik olan türleriyle ilişkilendirilmektedir ( Fonagy vd., 1996; Fonagy 
vd., 2000; akt. Kesebir vd., 2011).

Bilge tarafindan üniversite öğrencileriyle yürütülen çalişmanin sonu-
cu paranoid kişilik bozukluğunun hem kaygili, hem de kaçingan bağlan-
mayla pozitif yönde anlamli ilişkiye sahip olduğunu göstermektedir (Bil-
ge, 2019). 

Klinik gözlem sonucu narsistik kişilik örgütlenmesine sahip olan Bay 
R.’nin bağlanma stilinin korkulu olduğu saptanmiştir. Korkulu bağlanma 
ise kaygili ve kaçingan bağlanmanin bir karişimi niteliğindedir (İnan, 
2015). 

Kişilik bozukluklariyla yetişkin bağlanma türleri ilişkisinin incelen-
diği bir çalişmanin sonucunda güvensiz bağlanmanin kişilik bozuklukla-
riyla orta düzeyde biniştiği görülmüştür. Kişilik bozukluğu gösterme ora-
ninin saplantili ve korkulu bağlanmaya sahip olanlarda çok daha yüksek 
olduğu sonucuna ulaşilmiştir. Araştirmanin sonucuna göre korkulu bağ-
lananlarin kişilik bozukluğu gösterme orani güvenli bağlananlarinkinden 
yaklaşik dört kat daha fazladir (Brennan ve Shaver, 1998). Saplantili ve 
korkulu bağlanmanin en önemli ortak yani yüksek kaygi içermesidir. 

Erdoğan’in tez çalişmasinin sonucunda da tüm kişilik bozukluklari 
çoğunlukla saplantili ve/veya korkulu bağlanmayla istatistiksel olarak an-
lamli bir şekilde ilişkili bulunmuştur (Erdoğan, 2010). 

Klinik örneklemler üzerinde yapilan bir başka çalişmanin sonucunda 
da kaygili bağlanmanin kişilik bozukluklariyla genel olarak ilişkili oldu-
ğu bulunmuştur ( Meyer vd., 2001).

Bir başka çalişmada ise kaygili bağlanmanin B kümesi (antisosyal, 
sinirda, histrionik ve narsisistik) ve C kümesi (çekingen, bağimli ve obse-
sif-kompulsif); kaçingan bağlanmanin ise A kümesi (paranoid, şizoid ve 
şizotipal) kişilik bozukluklariyla ilişkili olduğu bulunmuştur (Crawford 
vd., 2006). Anlaşildiği üzere DSM-5’de tanimlanan 10 kişilik bozukluğu-
nun 7’si kaygili bağlanmayla ilişkili bulunmuştur. Kişilik bozukluklarinin 
çoğunlukla kaygili bağlanma stiliyle ilişkili olduğu çikarimi yapilabilir. 

Bir diğer çalişmada ise bağimli, obsessif kompulsif ve histirionik 
kişilik bozukluklarinin saplantili bağlanmayla; çekingen kişilik bozuklu-
ğunun saplantili ve korkulu bağlanmayla; paranoid kişilik bozukluğunun 
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korkulu bağlanmayla; antisosyal, narsistik ve şizotipal kişilik bozuklukla-
rinin korkulu ve kaçingan bağlanmayla; şizoid kişilik bozukluğunun yal-
nizca kaçingan bağlanmayla; borderline kişilik bozukluğunun ise yönü 
belli olmayan dezorganize bağlanmayla ilişkili olduğu belirtilmiştir (Lyd-
don ve Sherry, 2001). DSM-V’de tanimlanan 10 kişilik bozukluğunun 8 
tanesinin saplantili ve/veya korkulu bağlanma stiliyle ilişkili bulunduğu 
söylenebilir. Bu iki türün ortak özelliği yüksek kaygi içermesidir.

SONUÇLAR

Bağlanma Stilleri ile Duygu Durum Bozuklukları Arasındaki 
İlişki

Depresyon ve bağlanma stillerinin ilişkisine yönelik bu çalişmada 
bahsedilen toplam 8 araştirmanin 2’sinde depresyon kaygili bağlanmay-
la; 2’sinde saplantili ve korkulu bağlanmayla; 1’inde hem kaygili, hem de 
kaçingan bağlanmayla; 1’inde genel olarak güvensiz bağlanmayla; kalan 
2’sinde ise kaçingan bağlanmayla ilişkili bulunmuştur. 

Korkulu bağlanmanin kaygili ve kaçingan bağlanma türlerinin bir 
karişimi olduğu bilinmektedir. Saplantili ve korkulu bağlanmanin ortak 
bileşeni yüksek kaygidir. Bunlar göz önünde tutulduğunda bahsedilen 
araştirmalarin çoğunda depresyonun daha çok kaygili bağlanma stiliyle 
ilişkili bulunduğu söylenebilir.

Bipolar bozukluk ve bağlanma stillerinin ilişkisine yönelik bu çaliş-
mada bahsedilen toplam 2 araştirmanin 1’inde bipolar bozukluk korkulu 
bağlanmayla; diğerinde ise kaçingan bağlanmayla ilişkili bulunmuştur. 

Korkulu bağlanmanin kaçinganlik boyutunu da kapsadiği bilindiğine 
göre bipolar bozukluğun daha çok kaçingan stille ilişkili olabileceği yoru-
mu yapilabilir. Sonuçlar duygu durum bozukluklarinin hem kaygili hem 
kaçingan bağlanmayla ilişkili olduğunu, ancak bipolar bozukluğun daha 
çok kaçingan; unipolar (depresyon) bozukluğun daha çok kaygili bağlan-
mayla eşleştirilebileceğini göstermektedir. 

Kağitçibaşi (2005) ile Sümer ve diğerleri (2009)’nin ifade ettiği üzere 
depresyon ve kaygili bağlanma arasindaki pozitif yönlü  ilişkinin Türk 
kültürüne genellenemeyeceği düşünülmektedir. Bu çalişmada sözü geçen 
araştirmalarin büyük bir kismi bireyci kültüre sahip ülkelerde yürütül-
müştür. Türkiye toplumsal bir kültüre sahiptir ve yakin ilişkiler kurmak, 
toplumun onayini almak ruhsal sağlik açisindan önemlidir. Bizim kültü-
rümüzde kaçingan davranişlar sergilemek reddedilmeye ve dişlanmaya 
sebep olabileceğinden depresyona yatkinlik oluşturabilmektedir. Bipolar 
bozukluk ile kaçingan bağlanmanin ilişkisi ise toplanabilen verilerle sinir-
lidir. Bu araştirmalarin çoğunda bağlanma biçimleri belirlenirken öz bil-
dirime dayali ölçekler kullanilmiştir. Bu durumun, sonuçlarin güvenilir-
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lik oranini düşürebileceği ihtimali göz önünde tutulmalidir. Alan yazinda 
bağlanma tarzlarinin klinik görüşme yöntemiyle belirlendiği çalişmalara 
daha sik yer vermek faydali olabilir.

Bağlanma Stilleri ile Kaygı Bozuklukları Arasındaki İlişki

Kaygi bozukluklari ve bağlanma stillerinin ilişkisine yönelik bu ça-
lişmada bahsedilen toplam 6 araştirmanin 4’ünde kaygi bozukluklari kay-
gili bağlanmayla; birisinde yüksek kaygi içeren saplantili bağlanmayla; 
sonuncusunda ise kaygili ve kaçingan türlerin ikisiyle de ilişkili bulun-
muştur. 

Sözü geçen araştirmalarin neredeyse tümünde kaygi bozukluklari sa-
dece kaygili bağlanmayla ilişkili çikmiştir. Kaygi bozukluklarinin altinda 
kaygili bağlanmanin yattiği söylenebilir. 

Bağlanma Stilleri ile Kişilik Bozuklukları Arasındaki İlişki

Kişilik bozukluklari ve bağlanma stillerinin ilişkisine yönelik bu 
çalişmada sözü geçen toplam 8 araştirmanin 2’sinde kişilik bozuklukla-
ri kaygili ve kaçingan türlerin her ikisiyle de; 3’ünde saplantili ve/veya 
korkulu; birisinde korkulu ve kalan 2’sinde kaygili bağlanmayla ilişkili 
bulunmuştur. 

Korkulu bağlanmanin kaygili ve kaçingan türlerin birleşiminden 
oluştuğu; saplantili ile korkulu bağlanmanin ortak özelliğinin yüksek kay-
gi içermesi olduğu belirtilmiştir. Bunlar göz önüne alindiğinda kişilik bo-
zukluklarinin hem kaygi hem kaçinma boyutlariyla ilişkili olduğu, ancak 
ağirlikli olarak kaygili bağlanmayla eşleştirilebileceği yorumu yapilabilir.

Bu çalişma için kullanilan kaynaklarla analiz yapildiğinda, yürütülen 
çalişmalarin sonucu kaygi ve kişilik bozukluklarinin çoğunlukla kaygili 
bağlanma biçimiyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Duygu durum bo-
zukluklari açisindan incelendiğinde, bipolar bozukluğun daha çok kaçin-
gan bağlanmayla; unipolar bozukluğun (depresyonun) ise genellikle kay-
gili bağlanmayla ilişkili olduğu görülmektedir.

Kaygili bağlanmanin temel sebebi tutarsiz, dengesiz, aşiri müdaha-
leci ve tehditkâr anne tutumudur. Kaçingan bağlanmanin ana kaynaği ise 
sürekli reddedici, ihmalkâr ve mesafeli anne tutumudur (Esen, 2020). Bu 
sonuçlar neticesinde şu çikarimi yapabiliriz; bir çocuğa ihmalkâr, redde-
dici ve soğuk tutumdan daha fazla zarar veren bir şey varsa o da denge-
siz, tutarsiz ve aşiri müdahaleci tutumdur. Sürekli reddedilen kişi öyle ya 
da böyle kendi ayaklari üzerinde durmayi öğrenebilir ve yüksek özgüven 
geliştirebilir. Sürekli kaygili insan özgüveni düşük, yaşam enerjisi tüken-
miş, odaklanma sorunu yaşayan, içine kapanik veya dişa bağimli birisi 
haline gelebilir. Bu bağimli yapisi diğer insanlarin ondan uzaklaşmasina 
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sebep olur ve hayatta en çok korktuğu şey kendini gerçekleştiren kehanet 
gibi tekrarlanip durur. 

ÖNERİ

Tüm bu anlatilanlar bize bağlanma biçiminin belirlenmesinde ebe-
veynlik becerilerinin ne kadar çok etkili olduğunu, bağlanma biçiminin 
psikopatolojik hastaliklar ile ilişkili olabileceğini ve bu tür hastaliklarin 
aileyi farkli bakimlardan olumsuz yönde etkileyebileceğini göstermekte-
dir. Bu sebeple tüm çiftlerin çocuk sahibi olmayi planladiklari dönemde, 
gebelik döneminde ve çocuklarini yetiştirirken desteklenmeleri ruhsal 
yönden sağlikli nesillerin yetişmesi için önemlidir. Bu dönemlerde çift-
lere etkili anne baba eğitimi vermek ve gerektiğinde psikolojik destek al-
malarini sağlamak önemlidir (Kesebir vd., 2011). Halk eğitim ya da özel 
psikolojik danişmanlik merkezleri topluma etkili ebeveynlik becerisi ka-
zandirmada bir araç olabilir. Bu merkezlerde bağlanma kurami konusunu 
da kapsayan etkili anne baba eğitimi verilebilir. 
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İnsanin varoluşundan bu yana kaygi, zihnine yerleşmiş ve sempatik 
sistemin etkisi ile kendini korumaya almak adina devreye girmiştir. Kay-
ginin yoğun ve işlevsiz hali fiziksel ve ruhsal rahatsizliklara yol açabil-
mektedir. Genel kaygilar herkeste olduğu gibi üniversite öğrencilerinde de 
görülebilmektedir. Bu durum çoğunlukla yeni bir eğitim sistemine adap-
tasyon, arkadaş ilişkileri, çevresel faktörler, ekonomik durumlar, bölgesel 
değişiklikler ve okul sinavlari nedeniyle gerçekleşebilmektedir. Üniversite 
öğrencilerinin günlük yaşaminda karşilaşabileceğimiz geçici kaygilanma-
lara örnek olarak geç kalma, sinav vb. sebepler gösterilebilir.

Formel eğitim ilkokuldan başlayarak üniversite sona kadar sürmekte-
dir. Üniversite eğitimi “Lisans” olarak tanimlanmaktadir. Yükseköğretim 
kanununa göre; lisans, ortaöğretime dayali en az sekiz yariyillik (4 yil) 
programi kapsayan bir yükseköğretimdir. Lisans düzeyinde örgün, açik ve 
dişaridan (ekstern) eğitim verilmektedir (2547 sayili Yükseköğretim Kanu-
nu madde 170). Eğitim görülen konuda yetkinliğe ulaşmak olarak tanim-
lanabilmektedir. Seçilen alanla ilgili okutulan dersler pekiştirici nitelikte 
zorunlu, seçmeli skalasinda olup dönemlik olarak değerlendirilmektedir. 
Yaşam boyu öğrenme sürecinin “Yetişkinlik Bölümü” nde mesleki olarak 
eğitilen zaman dilimini üniversite hayati kapsamaktadir. Üniversitelerdeki 
lisans programina giren öğrenciler mezun olduklarinda ilgili alanda çaliş-
ma imkâni bulabilmektedir. 

Lisans öğrencilerinin yaşadiği kaygilarin tespitine ve sonrasinda bu 
kaygilarini azaltmaya yönelik çalişmalara ulaşmak mümkündür. Bu çaliş-
malarin tip, sanat ve eğitim gibi farkli alanlarda yapilmiştir. Bu alanlar-
dan sanatin, terapötik etkisi en güçlü araç olarak karşimiza çikmaktadir. 
İnsanin duygularini sanat yolu ile dişa vurmasi hayat yolunda ufak esler 
verip ferahlamasina yol açmaktadir. Bazen bir şarkiyi söylerken, bazen bir 
şarkiya tempo tutarken, bazen de bir eseri dinlerken zihnimiz hep aktiftir. 
Beynimizde müziğin; sesi, melodik yapisi, temposu, türü, tonu, nüanslari 
ve formu ile işlenmekle birlikte şarki ise sözleri ile sürekli işlenmektedir 
ve hafizamizda yer etmektedir. Bu denli etkili ve etkin bir araç olan müzik 
kaygiyi gidermede kendimizi ifade etme açisindan aktif rol alabilmektedir. 

Müziğin terapötik amaçli kullaniminda da bireylere esenlik sağlamak-
tadir. Bu doğrultuda lisans öğrencilerinden kaygi düzeyleri yüksek olanla-
ra yönelik yapilabilecek sözlü iletişim temelli psikoterapinin yaninda ya 
da psikoterapi sürecine hazirlik amaciyla müzikli diyalog çalişmalarinin 
yapildiği uygulamalar bu çalişma kapsaminda incelenmiştir. Ülkemizde 
yeni olmamasina rağmen müziğin iyileştirici etkisinin çeşitli eğitimlerde, 
kliniklerde, hastanelerde insanlara esenlik oluşturmak için uygulamalarin 
artmasi adina bu çalişmanin meraklilarina küçük bir kaynak olacaği düşü-
nülmektedir.
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Eğitim küçük yaşlardan itibaren başlayip mesleğimizi seçeceğimiz 
uzmanliğimizi aldiğimiz üniversite eğitimi ile sonlanmaktadir. Lisans eği-
timi esnasinda yetişkinliğe adim atilan bir süreç olmasi nedeniyle hayata 
dair farkli görüşler oluşmaktadir. Bu görüşler öğrencinin kafasinda şekil-
lenirken hem güncel durumu ile ilgili hem de geleceğe dair kaygilar göz-
lemlenebilmektedir. Bu durumun en azindan hafifletilebilmesine yönelik 
çalişmalar yapildiğinda zihinsel, bilişsel, fizyolojik olarak rahatlama ger-
çekleşecektir. 

MÜZİK

Müzik kelimesi periler anlamina gelen Yunanca kökenli “Muse” keli-
mesinden gelmektedir. Fransizca Musique kelimesinden dilimize geçmiş-
tir. Müzik Osmanlicada Musiki olarak ifade edilmiştir. Ezgisel, ritimsel 
olarak duygularimiza hitap eden seslere verilen addir. Doğumumuzda iti-
baren ninni, şarki, türkü vb. türlerle hayatimizda yerini almaktadir. Sesler 
titreşimlerden oluşmaktadir. Vücudumuzda titreşimi algilamak çok kolay-
dir. İnsanin kendi sesi titreşimlerden oluştuğu için birincil çalgimizdir. İle-
tişime dayali konuşarak ve müzik yapmak için şarki söyleyerek sesimizi 
kullaniriz. Müziği ortaya çikaranlar amatörler ya da profesyoneller ola-
bilir. Müziğe katilim sağlamak insanlar için önemlidir. Tek başlarina ya 
da gruplar halinde şarkiya eşlik edebilirler. Bu şekilde solistin ya da ens-
trümancinin duygularina ortak olurlar. Kendi duygularina da dönüp bazen 
geçmişe yolculuk yapabilirler.

Müziğin insan bedeninde fiziksel, ruhsal ve bilişsel etkiler yaptiğina 
dair çalişmalar teknolojinin ilerlemesi ile son yillarda klinik olarak tespit 
edilebilmektedir. Müzik, beynin birok fonsiyonunu ayni anda kullanan az 
sayda faaliyetten biri olduğu için, beyinde algilanmasi, yorumlanmasi ve 
oluşturulmasi açisindan ilgi çekicidir (Zatorre, 2005: 434) Özellikle insan 
beyninde yarattiği etkiler çeşitli tibbi cihazlarla ortaya çikartilmiş ve beyin 
plastisitesini arttirdiği kanitlanmiştir (Schlaug, 2001: 281-299). Özellikle 
küçük yaşta müziğe başlamanin faydalarindan her geçen gün bahsedilmek-
tedir. Örneğin; sürekli dinlediği ninni veya ezgiyi doğum sonrasinda duyan 
bebeklerin bunu animsadiği, kalp atişlarinin yavaşlayarak düzenli ve sakin 
bir hale geldiği görülmüştür (Bales, 1998). Piyano çalmanin beynin her iki 
yarim küresini birbirine bağlayan sinaptik bağlantilari arttirdiği, geliştir-
diği yapilan araştirmalarla ispatlanmiştir. Ayrica beynin birçok bölgesinin 
müzik ile uyarildiğinda hafiza, hormonal durum ve motor becerilerle ilgili 
farkliliklara yol açtiği belirtilmiştir. Uzun süreli bellek o ana kadar yaşamiş 
olduğumuz olaylarin ve edindiğimiz bilgilerin toplamidir. Kisa süreli bel-
lekten farkli bir yapiya sahiptir. Yapidaki bu farkliliklarin ilki uzun süreli 
belleğin beynin hücre yapilarinda sürekli değişime dayali olmasiyken, kisa 
süreli belleğin beynin elektrokimyasal etkinliğine dayali olmasidir (Engin, 
Calapoğlu ve Gürbüzoğlu, 2008). Yazi yazma, bisiklete binme, resim yap-
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ma, enstrüman çalma gibi uzun süreli bellekte yer almaktadir (Ersanli ve 
Uzman 2008). Enstruman öğrenme uzun süreli bellekte yer almasi sebe-
biyle yillar öncesi çalinan enstrümana dair motor ve bilişsel beceriler kisa 
sürede hatirlanabilmektedir. Müzik beyinde ayni anda birden fazla bölgeyi 
uyarabilmektedir.

Müzik çağlar boyu toplumlarda çeşitli amaçlar için kullanilmiştir. Do-
ğumdan önce anne karninda sesleri dolayisi ile ninni ya da şarkilari duya-
bilen fetüs dünyaya geldiğinde bu sesleri taniyabilmektedir. Tanidik sesler 
yeni doğan bebeğe güven vermektedir. Daha önce dinlediği melodiyi hatir-
layabilmekte ve sakinleşebilmektedir. Müzik ruhun gidasidir elbette ancak 
ne siklikla ne kadar süre dinleneceğine dair bireyler özgür tutulmalidir. 
Dinlenilmek istenen türde müziğin de sabit kalmadiği durumlar olağandir. 

Müziğin duygu durumu üzerindeki etkisi yadsinmamalidir. Müzik 
her zaman sakinleştirici değildir. Müziğin bireyde olumsuz duygulari da 
ortaya çikardiği gözlemlenmiştir (Eyüboğlu ve ark.,2019). Bireyin alişik 
olunmayan ses araliklarini duymasi ya da enstrümantal olarak yoğun ses-
lerin bir arada duymasi, temponun yavaş ya da hizli oluşu, hatta bazi ens-
trümanlarin frekanslarinin çok tiz ya da pes gelmesi sonucunda mutsuz, 
rahatsiz ve huzursuz hissedebilmesine neden olabilmektedir. Bu noktada 
tercihler devreye girmektedir. Kişinin alişik olduğu müzik türleri dişin-
da müziğe adaptasyonun onun farkli olaylar karşisindaki adaptasyonu ile 
ilişkili olabilmektedir. Bir eylem esnasinda, araba kullanmak, yürümek, 
alişveriş yapmak, duş almak vb. dinlenilen müzik o eylemi uygulamamizi 
doğrudan etkileyebilmektedir. Müziğin insan ruhu, bedeni, duygulari üze-
rindeki olumlu ve olumsuz etkileri teknolojinin ilerlemesi ile yapilan kli-
nik çalişmalarla gün be gün daha da netlik kazanmaktadir.

Müzik ve Beyin

Beynimizin koordine ettiği duyu organlarimiz arasinda kulaklarimiz 
müziğin anne karni itibariyle iletildiği organdir. Dünyaya geldiğimizde 
hem havadan hem kemikten iletim ile sesleri ve müziği duyariz. Konuşma 
dilimizi kullandiğimiz bölge ile müziği ifade ederiz. Beynin birçok merke-
zinde müzik işlenir ve beynimizin ayni anda birçok bölgesinde aktivasyon 
başlar. Schlaug (2001)’ a göre, müzisyen olan ve olmayan kişilerin beyin-
lerinde farkliliklar bulunmaktadir. Buna göre, daha fazla konsantre olunan 
gri bölge ki bu bölge veri işleme görevini yerine getirir ve genelde daha 
büyük beyincik olarak adlandirilmaktadir, (Levitin, 2015:257). 

Müzik Terapi 

Müzikli Diyaloğu gerçekleştirecek uygulayicinin, müziğin terapötik 
yönünü bilmesi, hatta bu alanda uzman olmasi danişan ya da hastaya zarar 
vermemesi için önem arz etmektedir (Orlowski, 2018). Bu nedenle uygu-
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layicinin müzik terapinin anlami ve kisa tarihçesi hakim olmasi gerekmek-
tedir. Müzik terapi, onayli bir müzik terapi programinda eğitimini tamam-
lamiş alaninda uzman kişilerce, uygulamanin yürütüleceği hedef kitlenin 
ihtiyaç ve yeterlikleri göz önüne alinarak belirlenmiş bireysel hedeflere 
ulaşmak için uygulayici ve hasta arasindaki terapötik ilişki içerisinde mü-
zik temelli etkinliklerin sistematik olarak uygulanmasi şeklinde tanimlanir 
(AMTA, 2016; Akt: Eren, 2016).

Pratikteki uygulamalar ve son yillarda yapilan araştirmalara göre 
müzik terapinin sadece rahatlamaya ek olarak, birçok öğrenme ve davra-
nişsal bozukluklarinda gelişmelere yol açtiği bilinmektedir (Vladikovic, 
2013:87). Psikiyatride müzik terapi; “Sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, ken-
dine güveni yeniden kazandirilmasi, fiziksel egzersizler ve motor kontrol 
koordinasyonunun arttirilmasi için tedavi programinin bir öğesi olmuştur 
(Aktaran: Sezer, 2019). II. Dünya savaşinda askerlerin tedavi edilmesi sü-
recinde kullanilan müzikle iyileştirme çalişmalarindan alinan olumlu so-
nuçlar neticesinde Avrupa’da alanla ilgili enstitüler kurulmuş, dernekler 
ve sertifika programlari açilmiştir. İlerleyen dönemde lisans, yüksek lisans 
ve doktora programlarinda eğitimler başlamiştir. Avrupa ve Dünya Müzik 
Terapi Birlikleri kurulmuş sahada çalişacak pek çok müzik terapist yetiş-
tirilmiş, çeşitli klinikler, hastanelerde görev almaya başlamişlardir. Günü-
müzde de çalişmalar son hiz devam etmektedir (Çoban, 2020).

Ülkemizde Sağlik Bakanliği Onayli Sertifika Programlarinda Müzik 
Terapi Uygulayicisi ya da Uzmanliği belgesi almak mümkündür. Gelenek-
sel ve Tamamlayici Tip kapsaminda açilan ünitelerde de hastalar Müzik 
Terapiden faydalanabilmektedirler. Getat’a bağli sertifikasyon program-
larinda ayrica Homeopati, Sülük Uygulamasi, Hipnoterapi, Aromaterapi, 
Akupunktur, Ozon Terapi, Kupa Terapisi, Fitoterapi, Proloterapi, Apite-
rapi, Osteopati, Refleksoloji, Larva Terapi ve Kayropraktik eğitimi veril-
mektedir. Günümüzde temel olarak adlandirilan: Güdümlü (Yönlendirme-
li) Hayal Etme ve Müzik (Bonny Modeli), Analitik Müzik Terapi ( Mary 
Priestley Modeli), Yaratici Müzik Terapisi ( Nordoff-Robins Modeli), Do-
ğaçlama (Serbest) Müzik Terapisi (Alvin Modeli), Bilişssel-Davranişçi 
Müzik Terapisi modelleri dişinda birçok terapi modeli de bulunmaktadir. 

DİYALOG

Diyalog kelimenin Yunanca ‘içinden’ anlamina gelen dia ile ‘kelime’ 
veya ‘anlam’ anlamina gelen logolar kökünden gelmektedir. İki ayri kökün 
birleşimi ise içinden bir anlayiş çikacak olan iki veya daha fazla şeyin ara-
larinda akan bir anlam akişi olarak yorumlanmiştir (Böhm, 1996; Gerard, 
2005; Aktaran: Pruitt, 2011:82). 
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İnsanlarin birbirlerini karşilikli dinlemesi ile fikir çatişmasi, anlaşma-
si, yarişmasi belirlenmiş olmaktadir. Birden fazla kişinin sorunlarini ilet-
mek, anlamak- anlaşilmak, duygularini ifade etmek, öğrenmek vb. zihin-
sel, duygusal, fiziksel aktarimlar için diyaloğa başvurulmaktadir.

Müzikli Diyalog 

Birbirlerinin dilini anlamayan insanlarin, ayni müziği dinlediklerinde 
benzer duygulari yaşayip müzikten hoşlandiklari ya da rahatsiz olduklari 
bilinmektedir. Müzik dilini açiklayan notalari anlamak ta uluslararasi uz-
laşmayi gerektirir.

Müzik dil ile ifade edemediklerimizi aktarmada son derece güçlü bir 
araçtir. Müzik terapinin aktif ve pasif olarak iki farkli türü bulunmaktadir. 
Müziğin kişilere aktarimi dinleme ya da birlikte uygulama ile olabilmekte-
dir. Müzik terapide, dinleme ve çalma farkli olarak değerlendirilmektedir. 
Dinleme reseptif, çalma ise aktif olarak nitelendirilmektedir. Hastalarin 
müzik aletlerini, vücutlarini, seslerini kullanarak ve müzik deneyimleriyle 
düşüncelerini, kaygilarini anlatmaya teşvik edilmesi aktif müzik terapinin 
bir yöntemidir (Stanczyk, 2011). Aktif müzik terapide bireyin müzik yap-
masi ya da müzik yapimina yardimci olmasi, ayrica müzik ritmine uyula-
rak dans etmesini de kapsamaktadir (Gençel, 2006). Pasif müzik terapi ise 
dinlemenin ön planda tutulduğu ve terapistin yönlendirmesi ön plandadir. 
Bu teknikte seans boyunca bireyi rahatlatici müzikler seçilir ve dinletilir. 
Katilimcilardan, dinletilen müziğe odaklanmalari ve kendilerini müziğe 
birakmalari istenmektedir (Wigram ve Groke, 2007). Bu seçimin, danişa-
nin ve terapistin terapi sonucundaki hedefine göre aktif veya reseptif (pa-
sif) uygulamalar tercih edilebilir ve belirlenebilir (Can ve Yilmaz, 2019).

Müzikli Diyaloğun Temel Prensipleri

Müzikli diyalog, duygulari müzik araciliği ile aktarimdir. Danişan ve 
terapist arasinda kurulan güven ortami neticesinde sağlanmaktadir. Pasif 
müzik terapinin yarattiği etki ile danişan müzik hakkindaki izlenimlerini 
paylaşir, böylelikle terapiste duygu dünyasindan ipuçlari verir. Bu duygu-
larini enstrümanlar veya kendi sesi ile seslendirdiğinde müzik ile dişa vur-
muş olur. Müzik terapisinde danişan ya da hastalarin müzik bilgisi ya da 
enstrüman çalma şarti kesinlikle yoktur. Ele alinan enstrümanlarin sadece 
tinilarini kullanarak aktarim yapmalari yeterlidir. Örneğin, Orff Çalgilari 
ile istediği şekilde ses çikarabilmektedir. Eğer terapi odasinda bir gitar var 
ise o gitarin tellerine ya da kasasina vurarak duygularini ifadelendirmek 
için tinilardan yararlanabilir. Odada piyano varsa sadece istediği tuşa ya da 
tuşlara gelişigüzel dokunarak/basarak hissettiklerini anlatabilir (Orlowski, 
2018).
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İnsan için kendi sesini müzikal olarak kullanmak her zaman kolay ol-
maz o sebeple müzik terapi seansinda şarki söylemek hedef değildir. He-
def belki de tek bir notada ses çikararak sesin gürlük derecesi ile kendini 
açiğa vurmaktir. Bedenimizi enstrümanlaştirmamiz sadece sesimizle değil 
ellerimizi kullanarak perküsyon etkisi yaratmamizla da mümkün olacaktir. 
Ritmik çalişmalar da müzik terapinin bir parçasidir. Bu çalişmalarda amaç 
ritim öğrenmek değil grup ya da terapistle karşilikli aynalama yapip etkile-
şimde bulunmaktir. Müzikli Diyalogda danişan/hasta arasindaki temel te-
rapötik süreçler: yansitma (aynalama), taklit etme kopyalama, eşleştirme, 
empatik doğaçlama ve yansitma, odaklanma, tutma içerme, diyalog kur-
mak, eşlik etmek olarak siralanabilmektedir (Sezer, 2019). Böylelikle tera-
pi süreci müzikle dile gelmektedir. Terapi hedefleri doğrultusunda yapilan 
seanslar ile danişan/hasta süreç içerisinde gelişim gösterebilmektedir. 

Müzik terapinin kişinin üzerindeki etkisini anlamak için bireyin yaşa-
diği duygulanimi anlamak da çok önemlidir. Bu nedenle müzik terapiyi uy-
gulayacak kişinin mutlaka psikolojik bozukluklar hakkinda bilgiye sahip 
olmasi ve bu alanda mümkünse uzmanlaşmiş olmasi gerekmektedir. Bu 
nedenle öğrencilerin yaşadiklari kaygiyi anlamak, terapi sürecine büyük 
katki sağlayacaktir.

KAYGI

Kaygi sözcüğü, eski Yunanca “anxsietas” kökenli olmakla birlikte, en-
dişe, korku ve merak gibi bir anlami bulunmaktadir (Kaya ve Varol, 2004). 
Kierkegaard (2003) kayginin günah kavrami ile değerlendirilebileceğini 
ifade etmiştir. Ayrica kayginin korku ile bağlantili olmadiğini bu nedenle 
de hayvanlarda kaygi duygusunun olmadiğini söylemiştir. Büyüköztürk 
(1997) kaygiyi, bir tehdit altinda hissedilen korku ve gerginlik olarak ta-
nimlamiştir.

Endişeli olma hali, gergin hissetme gibi zihinsel, tansiyonun yüksel-
mesi gibi fizyolojik belirtiler kaygiyi açiklamaktadir. Psikiyatride kaygi 
bozukluklari adi altinda; panik bozukluk, yaygin kaygi bozukluğu, sosyal 
kaygi bozukluğu, özgül fobi, obsesif kompülsif bozukluk, agorafobi ve 
travma sonrasi stres bozukluğu alt başliklari Amerikan Psikiyatri Birliği 
tarafindan DSM V’ de açiklanmiştir (Çoban, 2020:283-285).

Kaygıda Müzik Terapinin Kullanımı

Panik bozuklukta, Müzik Terapi stres hormonlarini azaltabileceği 
ve endorfini uyaracaği için kişide pozitif duygular uyandirarak, sakinle-
şip gevşemesine yol açabilmektedir. Panik ataklari engellemeye yardim-
ci olmada kullanilmaktadir. Yaygin kaygi bozukluğunda ise müzik terapi, 
kendine güven ve özsaygi oluşumunda olumlu etkiler yaratmiştir. Uygun 
anilara çağrişim yaparak bilişsel düzenlemeler yapilmasinda etkilidir. Sos-



517Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler .

yal Fobide Müzik Terapi özellikle ergenlerle yapilan çalişmalarda olumlu 
sonuçlar alindiği belirtilmiştir. Kendilik algisini oluşturmada faydali oldu-
ğu ifade edilmiştir. BDT’ye eklendiği takdirde daha etkili olacaği görüşü 
bildirilmiştir. Obsesif kompülsif bozukluk üzerine pek çalişma yapilma-
masina rağmen müzik terapi, dikkati başka yöne çevirterek obsesyonla-
rin hafiflemesine yönelik etkili olduğu görülmüştür. Travma sonrasi stres 
bozukluğunda müzik terapi kan basinci, solunum ritmi ve sayisini normale 
getirme halinde gevşetici etkisi nedeniyle zihni rahatlatabilmektedir (Ço-
ban, 2020:283-297).

Kaygi durumu günümüz Covid-19 Pandemi sürecinde insanlar ara-
sinda yoğunlaşmiştir. Çoğu terapiler de karşilikli görüşme yerine online 
görüşmelere çevrilmiştir. Bu farkli terapi oluşumunda kişilerle müziği te-
rapötik olarak kullanmak internet, hoparlör olanaklari nedeniyle sağlikli 
yürütülemeyeceği görüşünden yola çikarak bu tip çalişmalari etkin yapa-
bilmek için yüz yüze görüşmelerin kesintisiz gerçekleşeceği zamani bek-
lemek yerinde olacaktir.

MÜZİK TERAPİ VE LİSANS ÖĞRENCİLERİNDE KAYGI

Yapilan bir çalişmada, 20 günlük eğitimi kapsayan bir çalişmada ço-
cuklar, iki ayri grupta incelenmiştir. İlk grup görsel sanatlar, ikinci grup 
uygulamali sanatlara dağitilmiştir. İki grup rastgele kontrollü bir çalişma 
içerisinde incelenmiştir (Zülkar ve ark., 2020). Bunun sonucunda müzik 
grubundaki öğrencilerin sözel zeka bakimindan daha iyi performansta bu-
lunduğu tespit edilmiştir (Zülkar ve ark., 2020:207). Konuyla ilgili bir di-
ğer çalişma ise, açik ve kapali uçlu sorularla yari yapilandirilmiş uzaktan 
görüşme ile 30 kişiye niteliksel araştirma yöntemi ile yapilmiştir. Dokuz 
adet soru ile yürütülen bu çalişmanin hipotezi Covid-19 pandemi sürecinde 
müziğin insanlarin psikolojik durumu üzerinde pozitif etki yapacaği yö-
nündedir. 18- 60 yaş araliğinda üniversite mezunlari kişilerle yapilan ça-
lişmanin sonucunda insanlarin pandemide müzik dinlemesinin arttiğinin, 
genel olarak cep telefonlari araciliği ile dinlediklerinin tespiti yapilmiş-
tir. Duygu durumlarinda kendi seçtikleri müzik türüne göre pozitif yönde 
düzelme olduğunu belirtilmiştir. Dinlenilen müzikle iletişimde olmak in-
sanlarda kaygi ve endişeyi azaltip, rahatlama ve gevşemeye neden olduğu 
sonucuna değinilmiştir (Tanyildizi, 2020).

Eyüboğlu ve arkadaşlarinin (2019) çalişmasinda üniversite öğrencile-
rinde sinav başarisi ile ilgili kaygi düzeylerini gidermek amaciyla kontrol 
ve denek gruplari oluşturulmuştur. Denek grubuna müzik terapi uygulama-
si yapilmiştir. Çalişmada “Hayati Bulgular” tabir edilen nabiz, tansiyon, 
vücut isisi, nefes alip verme durumlari da ölçülmüştür. Dört seans Müzik 
terapi haftada iki birer saat, bir seans müzik terapi ise sinav öncesi uygu-
lanmiştir. 22 kişi ile de ayrica 30-35 dakika süren üç oturumlu görüşme 
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yapilmiştir. Müzik terapi çalişmalari şarki yazma, grupla oyun oynama, 
nefes egzersizleri şeklinde gerçekleşmiştir.  Uygulamalar sonucunda elde 
edilen verilere göre müzik terapi çalişmasi kaygilarini düzeylerinde düşüş 
görülmemesinin yani sira hayati bulgular ölçümlerinde denek grubu kont-
rol grubuna göre istatistiksel olarak anlamli sonuç vermiştir. Müzik terapi 
çalişmalarinin farkli öğrenci gruplari ile yapilan çalişmalarla daha farkli 
sonuç vereceği düşüncesi eklenmiştir. Ancak bu çalişmada müzik terapi-
si uygulanmiş olup, bu yöntem tamamiyla müzikli diyalog içermektedir.  
Karşilikli müzikli etkileşim ile kaygili öğrencilerin duygulari üzerinden 
çalişilmiş ve olumlu sonuçlar alinmiştir.  Sadece sağlik alanindaki öğrenci-
ler ile değil, farkli alanlarda okuyan öğrencilerle de çalişilip konu ile ilgili 
farkli verilerin oluşturulmasi önem arz etmektedir.         

Çifdalöz (2020)’ ün yaptiği çalişmada ise, yaşli bakim evlerinde hem-
şirelerin özellikle makamsal müzik dinleterek pasif müzik terapi uygula-
diklarini ifade eden yüksek lisans tezleri olduğundan bahsetmektedir. İleri 
yaştaki insanlarda bir çeşit hemşirelik müdahalesi olarak yalnizlik duy-
gusu, uyku düzeni ve iyi yaşam kalitesi başliklarinda pozitif etkiye neden 
olduğu gerekçesiyle belirli periyodik zamanlarda müzik dinletilmesinin 
müzik terapi olarak adlandirilamayacaği da vurgulanmiştir. Çam ve Al-
tinköprü (2013), üniversite öğrencilerinin stresle başa çikabilme durumu 
deneysel olarak incelenmiştir. Konservatuar öğrencilerinin örneklem ol-
duğu çalişmada müzik dinlemenin ruhsal durumlarina etkisi araştirilmiştir. 
Klasik Türk Müziği bölümü 59 öğrenci başlayan çalişma 21 öğrenci ile 
sonlanmiştir. Beş gün boyunca birer saat dinletilen katilimcilarin kaygi dü-
zeylerinde azalmaya gözlemlenmiştir. Ayrica uygulanan Beck depresyon 
ölçeği sonucunda da depresyon seviyelerinde azalma olduğu vurgulanmiş-
tir. 

 Akbulut ve Taşci (2020) tarafindan 18-26 yaş arasi üniversite öğren-
cileri ile bir çalişma yapilmiştir. Her seansta Merhaba ve Güle Güle şarkisi 
söylenmiştir. Nefes, ritim, hareket çalişmalari da uygulanmiştir. Öğrenci-
lere 4 haftalik planli bir Müzik Terapi uygulamasi yapilmiştir. Çalişmada 
kaygi düzeylerini ölçmek amaciyla “Sürekli Kaygi Envanteri” uygulan-
miştir. Öğrencilerin 4 haftalik seans sonrasinda kaygi düzeylerinde azalma 
görülmüştür. Bu çalişmada öğrencilerin süreklilik gösteren kaygisi için 
kisa bir zaman diliminde ve az sayida öğrenci ile müzikli diyalog çalişil-
miştir. Ancak çalişma aktif müzik terapi yöntemi içermekte olup, daha çok 
öğrenci ile minimum 10 haftalik periyod içerisinde çalişildiğinda anlamli 
veriler alinacaği düşünülmektedir.

Müzik Terapi ve Dini Müzik isimli makalede İlahiyat Fakültesi ikinci 
sinif öğrencilerinden ara sinavlarda notlari en düşük olan 28 kişiden oluşan 
bir sinifa sinav öncesi sözleri ile mizah yönü yüksek önceden hazirlanmiş 
olan kisa parçalar dinletilmiştir. 2011-2012 eğitim-öğretim güz dönemi 
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final sinavlarinda bu uygulama yapilmiştir. Yüzlerinde gülümse olduğu 
gözlemlenen öğrencilere sinav çikişinda duygulari sorulmuş ve “mutlu” 
olarak kendilerini ifade etmişlerdir. Sonrasinda notlarina bakinca başarisiz 
son siniftan başarili 2. Sinif düzeyine geçtiklerinin tespiti yapilmiştir (Ars-
lan, 2015:123).

Akbulut ve Taşci tarafindan yayinlanmiş (2019) Final Sinavi Öncesi 
Müzik Terapi Uygulamasi isimli çalişma Yildiz Teknik Üniversitesi Sanat 
ve Tasarim Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatlari Müzik Topluluklari Ana 
Sanat Dali ve Duysal (Ses) Sanatlari Anabilim Dali, Form Bilgisi ve Solfej 
lisans öğrencileri ile 2019 yili Bahar yariyilinda yapilmiştir. Toplam öğren-
ci sayisi 22’dir. Çalişma Final sinav günü yapilmiştir. Araştirmanin amaci 
sinava dair kaygi duyan öğrencilerin Müzik Terapi uygulamasi ile kaygila-
rinin ne yönde değiştiğini gözlemlemek olmuştur. Bu nedenle Durumluluk 
Kaygi Ölçeği kullanilmiştir. Öğrencilere uygulanan ölçek sonrasi 15 da-
kika boyunca Aktif Müzik Terapi Yöntemi uygulanmiştir. Yaratici model 
kullanilmiş, öğrenciler Orff Çalgilari ile duygularini aktarmiştir. Terapist 
öğrencilerle, aynalama, kabul etme, karşilik verme prensipleri ile müzikli 
diyaloğa girmiştir. Birlikte doğaçlama müzik yapilmiştir. Sonrasinda Zum 
Gali Gali isimli Türkçe olmayan bir çocuk şarkisi dinletilmiş şarki eşliğin-
de ayakta halka olup, sinifta dolaşmişlardir. Öğrencilerde bazilari şarkiya 
eşlik etmiştir. Öğrencilere uygulanan manipülasyon biter bitmez Durumlu-
luk Kaygi Ölçeği tekrar uygulanmiştir. Sonrasinda Final sinavi yapilmiştir. 
Çalişma sonrasinda öğrencilerin yüzünde ferahlama olduğu gözlemlen-
miştir. Öğrencilere duygulari sorulduğunda olumsuz duygu bildirenlerin 
pozitif duygu aktarimda bulunduğu, olumlu ve hiçbir duygu belirtmeyen-
lerin ise ayni duyguda kaldiklari belirtilmiştir. Ölçek değerlendirildiğinde 
çalişmanin öğrencilerin kaygi seviyesini düşürdüğü tespit edilmiştir. İsta-
tistiksel verilerin sonucunda öğrencilerin sayilarinin azliği nedeniyle Final 
sinavi öncesi Müzik Terapi uygulamasinin öğrencilerin kaygi seviyesini 
azalttiğina dair anlamli bir sonuç elde edilememiştir. Araştirmanin ista-
tistiksel olarak anlamli olabilmesi için daha yüksek popülasyona kontrol 
grubu ile birlikte çalişilmasi önerilmiştir. Bu çalişma sadece müzik öğren-
cilerinle yapilmiş olup, diğer alanlarda da uygulanmasi müzikli diyaloğun 
sinav kaygisini azaltma açisindan olumlu ya da olumsuz sonuç doğuraca-
ğinin tespiti açisindan önemlidir. Profesyonel müzik bilgisine sahip öğren-
ciler üzerinde daha az etki yapip yapmayacaği da ayrica araştirilmalidir. 
Bu çalişmada da aktif müzik terapi yöntemi ile öğrencilerin duygulari mü-
zikli diyalog ile ortaya konulmuştur. 

Tip alaninda, müzik ile kaygiyi azaltmaya yönelik çalişmalar da bu-
lunmaktadir. Çinar ve arkadaşlari (2015) tarafindan yapilan çalişma, bir 
devlet hastanesinin koroner anjiyografi ünitesinde yürütülmüştür. Hasta-
larin kaygi düzeyleri ve ağri algilarinin istatistiksel olarak farklarina ba-
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kilan bu çalişmada, kontrol grubuna Uşşak makami Klasik Türk Müziği 
eseri C.D. araciliğiyla kulaklikla dinletilmiştir. Denek grubunun, kontrol 
grubuna göre daha düşük kaygi düzeyine sahip olduğu değerlendirmeler 
sonucunda tespit edilmiştir. Çinar ve arkadaşlari (2015)’ na göre, müzik 
terapisi kaygiyi ve ağriyi azaltmada ilk kez intrakroner stent uygulanacak 
hastalarda etkili olmuştur. Buna göre, müzikli diyalog ile lisans öğrenci-
lerinin süreklilik gösteren kaygi seviyesi azaltilmaktadir sonucuna varila-
bilmektedir. 

Goli ve arkadaşlari (2020), kasik fitiği ameliyati sonrasi kaygidan 
bahsedilmiş, bu sebeple cerrahi işlem öncesi kaygiyi azaltmaya ve ame-
liyat sonrasi beklenmeyen sonuçlari ortadan kaldirmaya yönelik hastalara 
“Turnagagasi” bitkisi aroma ve müzik terapi çalişmalari uygulamiştir. Aro-
materapide “Turnagagasi” bitkisi esansi koklatilmiş, müzik terapide Kita-
ro’dan rahatlatici enstrümental müzik kulaklikla dinletilmiştir. Araştirma-
nin sonucunda ise düzeyinde aromaterapi ve müzik terapi alan hastalarda 
kaygi düzeylerinde azalma gözlemlenmiştir. Ameliyat öncesi hiçbir yan 
etkisi olmayan bu iki uygulamadan aromaterapi müzik terapiye göre daha 
iyi sonuç vermiştir. Araştirmacilar, güvenli ve maliyetsiz bulduklari bu te-
rapilerin kisa ameliyatlar öncesi kullanilmasinin hastalarin ameliyat öncesi 
ve sonrasi kaygi düzeylerine olumlu etkileri olacağini belirtmişlerdir. 

SONUÇ

Müzik karşilikli diyaloğun yerini alabilir mi? Müzik genç insanlarin 
kendilerini ifade etmesinde rol oynar mi? Müzikal diyalog ile konuşma dili 
gelişme gösterir mi? sorulari akla geldiğinde yapilan uygulamalarin gün 
be gün arttiği gözlemlenmektedir. Müzik profesyonel olamayan insanlar 
için çoğunlukla dinlemeye dayalidir. Dinleme, işitme olmadiği için müzik, 
konuşmadan farkli analiz edilir beyinde. Beynimizin salt müzik dinlerken 
son derece aktif olduğu bilimsel olarak kanitlanmiştir. Beynin neredeyse 
tüm alanlari müzik dinlediğimizde uyarilmaktadir. Böylelikle günümüzde 
artik bilinmektedir ki müzik beyin için güçlü bir uyaricidir. Müzik dinleme 
konusunda tercihlerimizin olmasi kaçinilmazdir. Bu tercihlerimize göre, 
farkli zaman dilimlerinde, farkli dönemlerde, farkli olaylar nedeniyle baş-
ka başka müzikler dinleyebilmekteyiz. Kimilerine iyi gelen müzik diğerine 
son derece sikici gereksiz gelebilir. Gürültülü olarak addedilen müzikler 
belli yaş gruplari için son derece anlamli olabilmektedir. 

Müziğin terapötik etkisi yüzyillardan beri bilinmekte olup insan-
lar üzerindeki etkisi son yillarda siklikla araştirilmaya başlanmiştir. Çok 
çeşitli tibbi ya da psikolojik rahatsizliklarda müzik dinletilerek hastala-
rin yaşam kalitesi arttirilmaya çalişilmiştir. Müzik dinleme Müzik Terapi 
olmayip tibbi ya da klinik uygulamalar çerçevesinde yapildiğinda Müzik 
Tibbi olarak adlandirilmaktadir. Müzik Terapi ve Müzik Tibbinin halen ka-
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riştirildiği çalişmalar olup, uygulama örnekleri arttirildikça bu karişikliğin 
giderileceği düşünülmektedir.

Müzik sadece eğlence, dinlence, keyif amaçli değil, kişileri rahat-
latmada teorik ve sistemli çalişmalarda bir yardimci araç olarak kullanil-
maktadir. Planli, organize, hedefli, terapötik olan müzik terapi çalişmalari 
sadece hastaliklarda değil, günlük olumsuz duygular için de başvurulan 
bir yöntemdir. Müzik Terapinin aktif yöntem başliğinin altindaki “Müzikli 
“Diyalog” hem aktif hem pasif müzik terapi seanslarinda danişan/hasta ve 
terapist arasindaki ve arti olarak varsa grupla olan etkileşimdir. Müziğin 
hayatimizin ayrilmaz bir parçasi olduğu göz önüne alindiğinda, insanlar 
için neden vazgeçilmez olduğu ister istemez merak konusu olmaktadir. 
Müzik dinlemek iyi oluş hali kazandirabilir. Bu iyi oluş hali terapötik bir 
sürece dönüştürüldüğünde ise bazi rahatsizliklarin giderilmesinde etkili 
olduğu yapilan araştirmalarla ispatlanmiştir. Günümüz toplumlarinda in-
sanlar üzerindeki bazi baski ya da beklentiler nedeniyle kaygi seviyesi art-
maktadir. Lisans programlari bireyleri hayata hazirlayan son okul olduğu 
için bu öğrencilerde de kaygi görülmesi son derece olağandir. 

Çağlar boyu insanlar belirli sinavlardan geçmiştir. Yiyecek bulma-
da, eş bulmada sonrasinda modern olarak adlandirilan toplumlarda okula 
gitmede, iş bulmada ve daha birçok eylemde hep değerlendirmeye tabii 
tutulmuşlardir. Bu değerlendirmelerin sonuçlari önceden bilinmediği için 
kaygiya neden olmuştur. Mesleki hayata geçişe köprü görevi gören Lisans 
eğitim süreci de öğrenciler için kaygi sebebi olabilmektedir. Lisans öğ-
rencilerinin kaygi nedenleri birçok sebeple olabilir. Literatürde kayginin 
müzikli diyalog ile ilişkisine yönelik bulunan üç çalişmadan ikisinin sina-
va dair anlik kaygiyla ilgili çalişmalar, birinin de genel kaygiyi ölçmeye 
dayali çalişma olduğu gözlemlenmiştir. İki çalişmada uygulama yapilan 
öğrencilerin okuduğu alanlar tek, diğer çalişmada daha çeşitlidir. İki çaliş-
manin örneklemi az olduğu için istatistiksel yönden anlamli bulunamamiş, 
diğer çalişmanin verileri ise istatistiksel yönden anlamli çikmiştir.

“Kaygi düzeyi yüksek olan birey öğrenme, düşünme, yargilama, karar 
verme ve problem çözme yeteneği olumsuz etkilenir” (Öz, 2004:157-178; 
Aktaran: Tayfun ve Korkmaz, 2016: 536). İnsanlar doğalari gereği kay-
gilanabilmektedirler. Kaygi sürekli olduğunda bireyin yaşamini olumsuz 
etkiler. Her yaştan birey hayatinin belirli dönemlerinde kaygi yaşamişlar-
dir. Lisans öğrencilerinin kaygilanma nedenleri diğer eğitim gördükleri ka-
demelere göre çok farklidir. Öğrencilerin okuduklari bölümü tercih etme 
siralari kaygilarini azaltmaktadir. Seçecekleri mesleğe yönelik kaygilari-
nin düşmesi akademik başarilari arttikça azalmaktadir. Öğretmenlikle il-
gili bir meslek seçmişlerse ailesinde öğretmen olan adaylarin, ailesinde 
öğretmen olmayan adaylara göre kaygilari düşük olarak tespit edilmiştir. 
(Kanma, Kumral ve Saracaloğlu, 2009:52)
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Lisans öğrencilerinin kaygilanmasinda doğrudan okuduklari sinif, 
bölüm, başari durumlari, çalişma durumlari, iş bulma durumlari yani sira 
cinsiyet, medeni durum, ekonomik durum gibi değişkenler de etken ola-
bilmektedir. Öğrencilerin bir yakinin kaybetmesi de kaygi düzeylerini 
arttirabilmektedir. Bu çalişmanin konu başliği olan lisans öğrencilerinde 
kayginin müzikli diyalogla giderilip giderilmediğine dair literatürde 3 
araştirmaya ulaşilmasi son derece manidardir. Kaygi tüm dünyada çoğu 
toplumda siklikla görülen psikolojik bir durumdur. Psikiyatrik rahatsizliğa 
ulaşmadan önce geçici günlük olumsuz olaylarla kendini gösterir. Öğrenci-
ler için okula gitmek her zaman kaygili bir süreç olmasa da sinava girmek 
kaygiya neden olmuştur. Bu durum öğrencileri eğitimlerinin her kademe-
sinde olumsuz etkileyebilmektedir. Hatta yaşam boyu gelişim sürecinde-
ki tüm evrelerinde yakasini birakmamaktadir. Müzikli diyalog ile lisans 
öğrencilerinin kaygisina istinaden çok az çalişma yapildiği bu çalişma ile 
fark edilmiştir. Çalişmalarin her üçünün de Türkiye’de yapildiği gözlem-
lenmiş, dünyanin başka ülkelerinde lisans öğrencilerinin kaygisina yönelik 
müzik ile yapilmiş çalişmanin olamamasi da konunun eğitim yeterliliğine 
ve geleceğe dair güvenle ilişkisi olup olmadiğini akla getirmektedir.

Sonuç olarak, lisans öğrencilerinde kaygi durumu ve müzikli diyalog 
konusuna yönelik ülkemizde çok fazla çalişma olmadiği görülmektedir. 
Bunun yani sira müzikli diyalog ile ilgili çalişmalarin arttirilmasi, lisans 
öğrencilerinde kaygi düzeylerini azaltmaya yönelik müdahaleler açisindan 
fayda sağlayacaktir. Geleceğinden emin, güvenli, sağlikli, topluma yararli 
çalişanlarin olabilmesi için bu alanda çalişmalarinin arttirilmasi temenni-
mizdir.
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