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Giriş

Devlete ait olan arazi ve binaların, sultanın izni ile devlete yarar sağla-
yan/ sağlayacak özel şahsa mülk olarak verilmesini ifade eden işleme tem-
lik; bu işlemin konu edildiği resmi belgeye temlikname yahut mülkname 
denilmektedir(İbşirli, 2011: 430). 

İslam dünyasında Hz. Peygamber (sav) devrinden itibaren imamın 
(emire’l-müminun) uygun gördüğü şahıslara arazi temlik edilmiştir. Os-
manlı Devletiʼnde de padişahlar devletin kuruluşunda ve sonraki dönem-
lerde arazi temliklerini gerçekleştirmişlerdir. Bu işlemde arzu ettiklerine, 
arzu ettikleri köyleri tüm hukuk ve vergileriyle herhangi bir bedel karşılı-
ğı olmadan sonsuza kadar ve serbestiyet üzere temlik etmişlerdir(Barkan: 
1980, 261). 

Temlik olarak verilen arazi ve mülkler daha çok devlete yarar sağla-
yan yada sağlayacak kişilere verildiği gibi; tam aksine doğrudan doğru-
ya yarar gözetilmeden de şahıslara sultan tarafından verilmiştir(Barkan: 
1980, 261). 

Miri araziden temlik olarak ayrılarak padişahın izni ile verilen araziler 
şahıslar tarafından vakfa dönüştürülmekteydi. Arazinin rakabesi devlete 
ait olduğundan bu vakıflara gayrisahih vakıflar denilmiştir. Ancak burada 
padişahın izni ve kamu yararı söz konusu olması hasebiyle mevcut hüküm-
ler ve uygulamalar geçerli olmuştur. Bu vakıflarda vakfa konu olan şey 
genel olarak devletin bu arazilerden elde etmiş olduğu öşür ve ziraate ait 
vergiler idi(Pakalın, 1973: 71). 

Çalışmamızın konusunu da Kastamonu vilayetinde Kırkçeşme Mahal-
lesiʼnde Şeyh Mustafa Devati Efendiʼnin inşa ettiği caminin giderlerini 
karşılamak amacıyla padişahın izni ile kendisine tahsis edilen Elyakut kö-
yünün gelirlerini tahsis ettiği vakıf oluşturmaktadır. Şeyh Mustafa Devati 
Efendi vakfını Kastanomuʼdan İstanbulʼa döndükten sonra ve Valide Sul-
tan Darülhadisiʼnde müderrisliğe başladığında kurmuştur.

Şeyh Mustafa Devati Efendi

Aziz Mahmud Hüdayi tarafından Bayramiyye ve Naksibendiyyeʼnin 
özelliklerini içinde barındıran ve Celvetiyye olarak tesmiye edilen bir ta-
savvufi akım/tarikat kurulmuştur(Yılmaz, 2007: 358). Tarikatın Üsküdarʼ-
da inşa etmiş olduğu dergahında çok sayıda kişinin tasavvufla tanışmasına 
ve kemalata erişmesine vesile olunmuştur. Kemalata erenler icazet almala-
rı sonrasında da toplumun irşadına çaba sarfetmişlerdir. Bu kişilerden biri 
de Şeyh Mustafa Devati Efendiʼdir. 

Şeyh Mustafa Devati Efendiʼnin nerede ve hangi tarihte doğduğuna 
dair bir bilgi bulunmamaktadır. Buna rağmen kendisinin Üsküdarʼda doğ-
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duğu ve babasının adının Resul olduğu belgelerde geçmektedir(Gördebil, 
2014: 252). Bununla birlikte ölüm tarihine bakıldığına 17. yüzyılda yaşa-
mış ve gençliğinde divitçilik ile uğraştığından kendisine Devâtî veya Di-
vitçi lakapları verilmiştir(Tosun, 2014: 7). 

Mustafa Devati Efendi, gördüğü bir rüya üzerine Aziz Mahmud Hü-
dayi Efendiʼnin halifesi Şeyh Mukʻad Ahmed Efendiʼye mürid olmuştur(-
Tosun, 2014: 44). Tasavvuf yolunda ilerleyen Mustafa Efendi, kendi anla-
tımıyla manen Hz. Peygamberʼin (sav) zahiren ise Şeyhi Mukʻad Ahmed 
Efendiʼnin görevlendirmesiyle Kastamonuʼya gitmiştir(Süreyya, 1996: 
1163; Tosun, 2014: 8).

Kastamonuʼda iken şeyhini ziyarete geldiğinde şeyhlik vazifesiyle va-
zifelenen Şeyh Mustafa Devati Efendiʼnin geri dönerek Kırkçeşme Mahal-
lesiʼnde Celveti bir dergah ihya etmiştir. Buna göre kendisinin Kastomunu 
da iken şeyhlik vazifesiyle irşad faaliyetinde bulunduğu kuvvetle muhte-
meldir(Gördebil, 2014: 251).

1639 yılından önce Kastamonuʼdan Üsküdarʼa dönen Şeyh Mustafa 
Devati Efendi, ilk olarak irşad faaliyetlerinde bulunmamıştır. Bunun yeri-
ne ilme yönelmiş ve bir alimin yanında mülazımlık (asistanlık) yapmıştır. 
Yedi sene sonrasında mülazımlık sınavını başarıyla veren Şeyh Efendi, 
1651 yılında Molla Kestel Medresesiʼnde müderris olarak göreve başlamış 
ve bir yıl kadar burada görevde bulunmuştur. 1652-1657 yılları arasında 
ise Vani Ali Efendiʼnin yerine Valide Sultan Darülhadisiʼnde müderrislik 
görevini ifa etmiştir(Tosun, 2014: 8; Gördebil, 2014: 252).  

1657 yılında müderrislik ve ilim hayatını tamamıyla bırakan Şeyh 
Mustafa Devati Efendi, Üsküdarʼda Şeyh Cami Tekkesiʼnde irşad faaliyet-
lerinde bulunmaya başlamıştır. 1651 yılında Arslan Ağazade Mustafa Bey 
tarafından yaptırılan cami, ibadethane ile birlikte tekkenin tevhidhanesi 
olarak da faaliyete geçmiştir(Tosun, 2014: 11). Zaman içerisinde tekkeye 
başta derviş hücreleri, selamlık, harem, mutfak vb yapılarda eklenmiştir(-
Tanman, 1993: 42)

Şeyh Camii Tekkesiʼnde üç yıl irşad faaliyetlerinde bulunduktan sonra 
Şeyh Mustafa Devati Efendi H. 1060 (1659-1660) yılında vefat etmiş ve 
tekkenin bahçesinde bulunan türbeye defnedilmiştir(Tosun, 2014: 11).1

Şeyh Mustafa Devati Efendi, Fidancı Mehmed Efendi ve Abdülbâ-
ki Dede gibi halifeleri yetiştirmiştir(Yılmaz, 2007: 364). Şeyh Mustafa 
Devati Efendiʼnin Divitçizade Mehmed Talib Efendi isminde bir oğlu bu-
lunmaktadır. Kendisi oğlunun ilk şeyhi olmasına rağmen, Mehmed Talib 

1 Şeyh Mustafa Devati Efendiʼnin ölüm tarihiyle alakalı olarak bir başka iddia da 
vefatı sonrasında şeyhin oğlu Mehmed Efendi tarafından yazılan kitabedeki tarihtir. 
Kitabenin tarihi 1657 yılı Temmuz ayını işaret etmektedir. Bu sebeple Şeyh efendinin 
ölüm tarihi olarak bu tarihte bahsedilmektedir. (Haskan: 2001, 635)
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Efendi sülukunu Fidancı Mehmed Efendiʼde tamamlamıştır. Babasının 
vefatından sonra tekkenin şeyhliğini üstlenen Şeyh Mehmed Talib Efendi 
1679 tarihinde vefat etmiştir (Tosun, 2014: 28). 

Şeyh Mustafa Devati Efendi Cami Vakfı

Şeyh Mustafa Devati Efendiʼnin Cami Vakfıʼna ait olan vakfiye Va-
kıflar Genel Müdürlüğü Arşiviʼnde 578 numaralı Vakfiye Defteriʼnde 76 
numarada kayıtlıdır. Cami Vakfıʼnın vakfiyesinin tarihi hicri 4 Recep 1062 
/ miladi 11 Haziran 1652 yılına aittir. Ancak üzerinde çalıştığımız ve ekte 
verilen vakfiye, asıl vakfiyenin kaza sonucu kaybolması neticesinde Tek-
keʼnin Postnişinʼi Mehmed Arif Efendiʼnin arzuhali üzerine yeniden kale-
me alınmış örnek halidir. Mehmed Arif Efendiʼnin arzuhalinin tarihi hicri 
18 Şevval 1293 / miladi 6 Kasım 1876ʼdır. Arzuhal sonucu vakfiye Evkaf-ı 
Hümayun Müdürü Mehmed Ali tarafından 18 Zilkade 1293/5 Aralık 1876 
tarihinde mühürlenerek/imzalanarak Evkaf-ı Hümayunʼun kayıtlarına ge-
çirilmiştir. 

Vakıf, Mahmud Efendi bin Mehmedʼin meclis-i şerʼinde (mahkeme-
sinde) Abdulbaki Efendi ve Ahmed Efendi bin Mustafaʼnın şehadetleriyle 
vakfın mütevellisi Şeyh Mehmed Efendi bin İbrahimʼin dilekçesiyle tescil 
edilmiştir. Mütevellinin ismi vakfiyenin sonraki sayfalarında Şeyh Ahmed 
ibn İbrahim diye geçmektedir. 

Şeyh Mustafa Devati Efendi, Kastamonuʼda Tekkesiʼnden sonra bir 
Cami inşa ettirmiştir. Vakfiyede geçen ifadelere göre öncelikle camide 
beş vakit namazın eda edilebileceği, Sultanʼın izni çıktından sonra Cuma 
namazının da kılınacağını belirtilmiştir. Sonrasında caminin faaliyetleri-
ne devam edebilmesi ve sair masrafları için padişahtan temlik ile Elyakut 
Köyü arazisinin ziraai gelirleri Cami Vakfıʼna tahsis edilmiştir. 

Temlik alınması sonrasında Cami Vakfıʼna tahsis edilen köy arazisi-
nin teftişi için Kastomonu Kadısı Mevlana İbrahim Efendi bin Abdülgaffar 
tarafından kalabalık bir halkında eşliğinde arazi keşfedilerek hüccet/resmi 
belge verilmiştir. 

Şeyh Mustafa Devati Efendi, temlikname ile kendisine tahsis edilen 
köyün aşar gelirlerini vakfetmiştir. Gelirler ile aşağıda tabloda yazılan gö-
revliler istihdam edilerek, Camiʼnin faaliyetlerinin devamı sağlanmıştır. 
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Tablo 1: Şeyh Devati Mustafa Efendi Cami Personeli

Görevliler Personel Sayısı Günlük Ücret
Mütevelli 1 3
İmam 1 2
Hatip 1 2
Müezzin 2 2
Devirhan 3 2?
Naʻathan (Devirhan) 1 1
Vaiz (Tekkenin Şeyhi) 1 2
Cabi 1 1
Katip 1 2
Ferraş ve Çerağdar 1 2
Toplam 13 19

Tabloya bakıldığında toplamda 13 personel istihdam edilmiştir. Bu 
personel içerisinden katip ve mütevelli haricindekilerin caminin faaliyetle-
rinde doğrudan görev aldığı görülmektedir. Personelden mütevelliye gün-
lük 3 akçe; camide namaz kıldırmak üzere bir imamın istihdam edilerek 
günlük 2 akçe; iki müezzinin istihdam edilerek her birine 2 akçe ve Cuma 
ve bayram günlerinde halka hitabet edilmesi amacıyla istihdam edilen bir 
hatibe de günlüğü 2 akçe üzerinden ücret verilmesi vakfiyede belirtilmiştir. 

Camide kuran ve surelerden bazılarını okuması için 4 devirhan istih-
dam edilmiştir. Vakfiye kaydında devirhanlara verilecek olan ücret oku-
namadığından 2 akçe olarak tabloda belirtilmiştir. Devirhanlardan birinin 
Hz. Muhammed (sav) ve dört halifeyi öven edebi eserleri okumak üzere 
naathan olması ve günlük 1 akçe ücret verilmesi kaydedilmiştir. Hadis şe-
riflere ve dinin emirlerine aşina ve nakline mahir olan bir kişinin ki bu da 
vakfiyede Tekkeʼnin Postnişinʼinde oturan Şeyhʼin hitabet yeteneğinin uy-
gun olması durumunda onun vaiz olarak görevlendirilmesi ve vaize yevmi 
2 akçe verilmesi şart koşulmuştur. 

 Mütevellinin iradesiyle bir kişinin vakfa ait gelirleri toplamak ama-
cıyla cabi olarak görevlendirilmesi ve kendisine günlük 1 akçe; vakfın 
muhasebe işlerini yerine getirmek amacıyla bir katibin istihdam edilerek 
günlük 2 akçe; işini iyi yapan ve sabit bir kişinin temizlik ve aydınlatma 
işlerini yerine getiren ferraş ve çerağdar olarak istihdam edilip günlük 2 
akçe ücret verilmesi vakfiyede kayıt altına alınmıştır. 

Vakfın nezaretini Şeyh Mustafa Efendi kendi üzerine alıp, kensidin-
den sonra ise evlatlarına ve torunlarına bırakmıştır. Vakfın gelirlerinden 
masraflar çıktıktan sonra fazla kalan meblağın hayatta iken kendisine, ve-
fatından sonra ise çocuklarının ve onların evlatlarının tasarrufunda olma-
sını da belirtmiştir. Bu şartın aksi bir durumuyla karşılaşılması halinde ise 
fazla kalanın fukaraya bırakılmasını şart koşmuştur.



7Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2 7

Vakfiyede vakfın mütevellisi olarak damadı Şeyh Ahmed Efendiʼnin 
ismi geçmektedir. Kendisinin hayatta olduğu sürece mütevelli olarak atadı-
ğını belirtmesine rağmen, vefatı sonrasında mütevellinin kimin olacağına 
dair bir şarta vakfiyede rastlanılmamıştır.

Değerlendirme ve Sonuç

İslam Dünyasında tasavvufi akımlar kişilerin iki cihan saadetini amaç-
lamaktadırlar. Öğretilerini tekkelerde devam ettiren tarikatlar irşad faali-
yetlerini de buralarda yürütmekteydiler. İrşad vazifesiyle görevlendirilen 
şeyhin görevini ifa edebilmesi için bir tekke kurması ve buranın faaliyetle-
rinin devamını sağlaması gerekmekteydi. Bu noktada kamu kalkınma po-
litikaları çerçevesinde tekkelere ve dergahlara kamu gelirlerinden bir kıs-
mının tahsis edilerek, tekke ve dergahın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 
ve devamı sağlanıyordu. 

Böylelikle şeyhler öğretilerini uygulama imkanı bularak toplumun ir-
şadına yönelik hizmetlerine devam ederlerken; kamu da toplumsal ahlakın 
yükselmesine yönelik üstüne düşeni yerine getiriyordu. 

Mustafa Devati Efendi, şeyhlik makamını aldıktan belli bir zaman son-
rasında müderrisliği döneminde kamu yöneticileri ile olan hem şahsi iliş-
kisi hem de Celvetiyye tarikatının idareciler arasındaki revaçlığı sebebiyle 
Kastamonuʼdaki inşa ettirmiş olduğu cami için bir köyün arazi vergilerini 
kendisine tahsis ettirmiştir. Bu gelirler ile İslam toplumunun merkezinde 
yer alan caminin faaliyetlerinin devamı sağlanmıştır. Faaliyetlerini yürüte-
bilmesi amacıyla 13 kişiye istihdam alanı oluşmuş; bu kişiler vasıtasıyla da 
de caminin bulunduğu bölgedeki sakinlere hizmet verilmiştir.
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EK-1: Şeyh Devati Mustafa Efendi Vakfı Vakfiyesi

No:76

Sûret-i vakfiyye-i mâmûlün bihâ dâde ve i‘tâ şode Mehmed Arif Efen-
di post-nişîni dergâh-ı şerîfi Develi eş-Şeyh Mustafa Efendi der-mahalle-i 
Kırk Çeşme der-Kastamonu ilhâk şod be-nezâret-i evkâf-ı Hümâyûn ezân 
sebebki müceddeden sûret-i vakfiyye dâde ve i‘tâ şod fermûde ba-arzuhâli 
post-nişîni dergâh-ı şerîfi M. Ve bâ-fermân-ı şerîf el-vâki‘ fî 18 Şevvâl 
sene 1293 

Hamdü sipâs-ı bedî‘ü′l-esâs ve şükrü sitâyişi bî-haddü bi kıyâsı âm-
me-i sükkânı câmi‘-i âlem-i imkân ve kâffe-i kutânı tekke-i irfân ve irfân 
ve nâzilli menâzil daniş ve îkândan vâkıf-ı esrâr-ı cihân ve nâzır-ı ahvâl-i 
zemîn ü zemân olan her lebîb-i nüktedân nev‘i insân ve edîb-i sâhib-i iz‘ân 
ve ins ü cân ahsen-i mesârif-i ecnâsı nukûd-ı serî‘-i nukûd a‘mâdır ol vâ-
hib-i bî-minnet ve feyz-i mutlâkı bî illet cellet ni‘amâuhû ve allet cenâb-ı 
alâ ve niyâzgâh-ı kibriyâsına olsun ki kâmet balâ insânı hilât dibâyı zibâyı 
kavl-i şerîf (lekât halakne′l-insâne fî-ahsen-i takvîm birle teşrîf ve terkîm 
kıldıkdan sonra zümre-i mü’minîn-i sâlihin ve fırka-i muvahhidin ve âle-
mini vâkıfanı esrâr-ı ahadiyet idüp vemakıfı rızâsında musûl ve vukûfasa‘i 
ve mesâcid-i şükür alâ-yı valâsında ukûfe muvaffak ve mühtedî kılıp fet-
vâ-yı hidâyet nümâ-yı (lentenâlü′l-birre hatta tünfikû mimmâ tuhibbune) 
tahtında inderaca râgıb ve âyet-i sa‘âdet makrûnunda duhûle tâlib kılmağa 
kimin tarîk-i hâcc ve cihânda pûyân ve lebbeyk-i gûyân ve kimin sülûk-i 
mesâliki birrü ihsân ve azîmet-i vücûh-i hayrât-ı hisânda dâmeni dermeyân 
idüp ba‘zı nihâd pâk itikâd-ı ihyâ-i cevâmi‘ ve mesâcid ve inşâ-i mekârim 
ve mehâmide irşâd ve vakıf ve tesbîli emvâle mu‘tâd eyleyüp her hasene-i 
cemîleye ber-fatvâ-yı sa‘âdet ihtivâ-yı (men ca‘e bî-haseneti felehû aşrü 
emsâliha az‘afı öşr ile mücâzât ve mükâfâtı va‘di muhakkakı′l-incâz bu-
yurdukdan sonra sunûf-ı meberrât ve hasenât ve vücûh-ı hayrât-ı hisân ve 
kurûbât içre esnâf-ı hüceste evsâf-ı mümtâz itdi ve ülûf-ı nukûd-ı midhât 
ve senâ-i da‘imi′l-vürûd ve sunûf-i cevâhir-i tahiyyet ve dürûd ve salât-ı 
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salavât-ı nâ-ma‘dûd ol vâkıf-ı esrârı sübhâne′llezi esrâ ve nâzırı gülzârı 
mazağal basaru vemâ tağa şehbâzı pür ihtirâz-ı ecri ene seyyidü veledi âde-
me ve simürgi hümâ pervâz-ı fazâ-i allemeke rabbüke mâlem ta‘lem edîbi 
nüktegüzâr-ı ene ennehû ve habîb-i şekerhâyı ene efsahû sultân-ı âlîşân 
kesveri lî-ma‘a′llâh sa‘âded destigâh risâlet penâh mesnet-nişîn i serîr-i 
ıstıfâ hazret-i Muhammedini′l-Mustafa sallâ′llâhû aleyhi alâ âlihi′l-asfiyâ 
ve ashâbihi′l-etkıyâ nisâr-ı merkad-i pâk ve îsârı ravzâ-i ıtırnâklarına ol-
sun ki nokta-i vücûd-i pir vucûdları bâ‘is-i icâd-ı levhû kalem ve mûcib-i 
tekvîn-i sahâyif-i âlemdir ve bir Seyyid-i celîli′l-kâdir ve senedi âli mikdâr 
ülü′l-azîmdirki kâffe-i ümeme zât-ı sa‘âdet simât-ı bâ‘is-i rahmet ve âm-
me-i eshâb-ı ümeme ittihâb-ı şerî‘at-ı mûcib-i fevzü sa‘âdet-i dünyâ ve 
âhiretdir vemâ erselnâke illâ rahmeten li′l-âlemîn bu fatvâ-yı nassı mü-
beyyindir izhâr-ı şerâyi-i dîn ve iş‘âr-ı şarîr-i şer‘i mübînde tebâyi-i ehl-i 
bağyü üdvânı üd u ilâ sebili rabbike bi′l-hikmeti ve′l-mevideti′l-hasene 
fetvâsınca kelimât-ı hikmet simât-ı müessire ve ahadîs ve ahvâl-i hidâyet 
iştimâl-i müstehsene ta‘ziyânesiyle bir mertebe devam idüp da‘vet âmmi 
sa‘âdet fercân ile cumhûr-ı enâmı dâru′s-selâm-ı islâma getürdükden sonra 
bir tabaka tertîb ve tahsîb etmişlerdiki ümmet-i üli′l-himmetlerinin him-
met-i kurûbât-ı bedeniyye ve maliyenin her birini hâiz ve mesûbât-ı celî-
leye fâiz olmak olup ilâ kıyâmı′s-sa‘a ve sa‘ati′l-kıyâm ekser enâm ahabbi 
mâl etyeb-i menâllerinden tertîb-i evkâf-ı cemîleti′l-evsâf ellezine yün-
fikûne bi′l-leyli ve′n-nihâri sırren ve alâ niyeten felehûm ecrehûm inde 
rabbihim fahvâ-yı münîf-i muktezâsınca ecr-i cezîli müebbed ve savâb-ı 
celîl-i muhallede nâil ve vâsıl olmak üzeredir ve dahi âl-i kirâm ve as-
hâb-ı zevil ihtirâmları meşâhid-i mübârekelerine olsunki nücûm-ı hüdâ ve 
mesâbîhi dücâ eshâb-ı ke′n-nücûmi bî-eyyihim iktedeyhüm ihtedeytüm 
hadîs-i şerîfine mahzar olmuşlardır ve eimme-i dîn ve ulemâ-i müctehidîn 
aleyhim ecma‘în merâkıd-ı aliyyelerine olsunki her biri ilâ-yı kelimeti′llâ-
hi′l-ulyâve ihyâ-i dîn-i seyyidi′l-enbiyâda sa‘yi bisyâr ve duşeş-i bî-şumâr 
eyleyüp ta‘yîn-i menâhic-i hidâyet ve irşâd ve tebyîn-i mesâlik-i salâh ve 
reşâd ve tevsî‘-i mesâlik-i mesâil ve ictihâdda yed-i beyzâ izhâr etmişler-
dir. Rıdvânu′llâhi te‘âlâ aleyhim ecma‘în.

Emmâ Ba‘dü;bu kitâb-ı müşkîn nikâb ve kitâb-ı anberin elfâbın tasdîr 
ve imlâsına dâ‘i ve tasdîr ve inşâsına bâ‘is ve bâdî budur ki; kutbi′l-ârifin 
zuhrü′l-vâsılın garik-i rahmet-i rabbi ve merhûm Üsküdarî Şeyh Mahmud 
Efendi kuddise sirrehü′l-azîzin hulefâsından Mahruse-i Üsküdar′da sâkin 
mahrem-i harem-i hakîkat hemzâr esrâr-ı tarîkatı kâmûsu muhit ilm-i hik-
met-i hayz keşf ü kerâmet kıdvetü eshâb-ı ta‘lîm ve irşâd umdetü erbâb-ı 
rüşd ve sedâd serü çimen zâr-ı ma‘rifet gül-i gülzâr-ı hakîkat sâhib-i en-
vâ-i hayrât münşî‘-i esnâf-ı hasenât eş-Şeyh Mustafa Efendi ibni′l-mer-
hûm Resul tarafından vakf-ı âti′l-beyân ikrâra ve ba‘dehû da‘vâya rücû‘ 
ve istirdâda vekîl olup Abdülbaki Efendi ve Ahmed Efendi ibn Mustafa 
şahâdetleriyle şer‘ân vekâleti sâbit olan fahrü′l-eimme Mahmud Efendi 
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ibn Mehmed meclis-i şer‘-i şerîfi şâmihü′l-erkân ve mahfel-i dîn-i mübîn-i 
râsihü′l-bünyâda vakf-ı âti′l-beyânali-ecli′t-tescîl mütevellî nasb olunan eş-
Şeyh Mehmed Efendi ibn İbrahim mahzarında bi′l-vekâle ikrâr ve takrîr-i 
kelâm idüp müvekkilim mûmâ-ileyh hazretlerinin dîl-i danalarına kemâl-i 
havf ve hâşiyet hüdâ nihâyet-i talebi rızâ-i Mevlâ merkûz olup kalb-i pûr 
intibâhları tevhîd-i bârî zikru′llâh ile meşgûl niyet-i sâfiye ve azîmet-i va-
fiyeleri sa‘âdet-i dünyâ ve ahrete husûl-i vusûl olmağın izâ mâtebnü âde-
me inkata‘a amelühû illâ an-selâsin ilmün yüntefe‘u bîhi ve veledin sâlihin 
yed‘ulehû ve sadakâtin câriyetin muktezâsınca defter-i hasenâtlarına vakf-ı 
celîl-i sevâbı cezil yazılmak ilhâmı kuds ve feyz-i kuds ile sahâ-i bâli safyet 
iştimallerine vârid ve nâzil olacak esnâf-ı evkâf içre dahi ber-fahvâyı hadîs-i 
şerîf menbenâ mesciden bena′llâhû lehû beyten fi′l-cenne bir câmi‘-i şerîf ve 
mabed-i latîf binâ idüp ba‘de′l- vakıf câmi‘-i şerîfde edâ-yı salât-ı mefrûza 
içün izn-i âmm verüp müslimîn-i muvahhidîn cemâ‘atla salât-ı hams edâ 
ve izn-i sultânî sâdırolduktan sonra cum‘a dahi kılımıp ve nefsinin sıhhat 
ve lüzûmuna alâ kavli men yerâhû mine′l-eimmeti′l-fuhûli′l-kürûm hükmü 
şer‘î lâhik olup câmi‘-i şerîfi merkûm vakf-ı lâzım ve müseccel olduktan 
sonra mesârifiyçün tertîb-i evkâf murâd idecek kasaba-i mezbûreye tâbi‘ El-
yakut nâm karyeki mukaddema Kastamonu Kâdîsı olan Mevlânâ İbrahim 
Efendi ibn Abdülgaffar karye-i mezbûrenin sınurın teftiş içün emr-i şerîf-i 
vâcibi′l-ittibâ vârid oldukta ol dahi cem‘-i gafîr ile karye-i mezbûrenin üze-
rine varup ahâlisinden teftîş vekâtlarında ke′ş-şemsi fî-vasâti′n-nehâr zâhir 
ve âşikâr olunan sınurıki Kastamonu′ya giden tarîk-i âmm vâki‘ Karaçam 
dimekle meşhûr çamın kurbında vâki‘ olup Akdoğan Vakfı′na muttasıl olan 
çukur tarladan Göre yolunda vâki‘  Manastırlı tarladan Orta yoldan Koca-
lı Karyesi′nden Çiçeli Karyesi′sinden Hoca Müslihiddin harkından Ter oğlı 
köprüsünün cânib-i garbisinden yukarı oluk nâm mevzîden Kara Mahmud-
lu Karyesi′nden Yörük deresinden Kuyucak sırtından Ali çamından yine 
mârru′z-zikr Kabaçama vâsıl olur arâzî-yi keşf ve hüccet idüp merkûm sı-
nır dâhilinde olan arâzînin cümlesi temlîk-i sultânî ile mülkü müstahkemül 
esâs olup karye-i mezbûrenin arâzî ve avâidinde hiç ahâlin bî-vechin mi-
ne′l-vücûh mülk ve hakkı ve medhâli olmayup yedine verilen mülknâme-i 
sultânî vemenşûr-i hakânîde beyân ve a‘yân olduğu üzere ma‘ruzü′l-kalem 
maktû‘ü′-kadem âmme-i tevâbi‘ ve levâhik ve kâffe-i menâfî‘ ve tarâik avâ-
yidi ile şeyhi müşârün-ileyh mülkü mahz-ı ve hakk-ı bahtı olmağın arâzî-i 
mezbûre-yi kâffe-i menâfî‘ ve mefârıkı ve avâidi ile târîh-i kitâbdan beş ay 
mukaddem hasbeten li′llâhi′s-samed vakf-ı sahîh-i muhalled ile vakf ve habs 
idüp şöyle şart eyledim ki; 

Câmi‘-i şerîfde zühûd ve salâh ile ma‘rûf ve rüşûd ve felâh ile mev-
sûf ehl-i ilim ve mücevvid ve ehl-i Kur’ân-ı hasenü′s-savt ve tayyibi′l-il-
hân bir kimesne hatîb ta‘yîn olunup eyyâm-ı cum‘ada ve âyadda alâ veç-
hi′l-mesnûni′l-mu′tâd hitâbet idüp yevmî iki akçe vazîfeye mutasarrıf ola 
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ve bir Sâlih vedeyyin ve mütteki ve mütedeyyin salâtın erkân ve vâcibât 
ve sünnet ve müstehibâtı ilminde kâmil kimesne îmân ve muktedâ-yı enâm 
olup salât-ı hamsi mektûbe ve cemâ‘atla edâ olunan sâir salât-ı mergûbe-
de cemâ‘at-ı müslimîne imâmet idüp yevmî iki akçe vazîfeye mutasarrıf 
ola ve andelibigülistan gibi hasenü′s-savt ve hoşelhân şerâit-i te’zîne vâkıf 
ve duhûl-i evkât-ı salât-ı ârif iki nefer kimesne müezzin olup câmi‘-i pür 
enverde ezân okuyup duhûl-i evkâtı ibâdu′llâha îzân ve eyyâm-ı cum‘a 
ve bayramda alâ veçhi′l-me‘lûf beyne′l-enâm salâ ve nidâ eyleyüp kemâ 
yenbaği hizmet-i mu‘tâd-ı lâzimesini müeddi kıldıkdan sonra yevmî ikişer 
akçe vazîfeye mutasarıf olalar ve hemele-i Kur’ân-ı Kerîm ve mehere-i 
Furkân-ı azîmden dört nefer kimesne devirhân olup kable′s-salâti′l-cum‘a 
mahfel-i refî‘-i câmi‘-i mezbûrda cem‘ olup her biri bir aşr-ı şerîf okuyup 
sevâbını vâkıf-ı müşârün-ileyh rûhuna ihdâ idüp her biri yevmi(?) akçe 
vazîfeye mutasarrıf olalar devirhânlardan biri naʻâthân olup resm-i ma‘hûd 
üzre na‘t-ı şerîf kırâʻat idüp yevmî bir akçe vazîfeye mutasarrıf ola ve tesâ-
rif-i şerîfe ehadîs-i şerîfe ehadîs-i münîfe nakline kâdir ve ulûm-ı akliye ve 
nakliye mâhir bir kimesne va‘iz olup cum‘a günlerinde vesâir evkât-ı mü-
bârekede cemâ‘at-ı müslimîne va‘z ve umûr-ı diniyyeyi ta‘lîm ve tefhîm 
idüp yevmî iki akçe vazîfeye mutasarrıf ola ve vâkıf-ı müşârün-ileyhin 
kasaba-i mezbûrede binâ buyurdukları tekyede kasaba-i mezbûrede şeyh 
olan kimesne va‘az ve imâmet ve hitâbete kâdir olursa kendüye meşrûta 
ola salah ve emânetle mevsûf ve kiyâset ve ferâset ile ma‘rûf zeyl-i ismeti 
gerü töhmet ve levs-i hiyânetden pâk ve kalb-i âli himmet-i nûr-ı salâh ve 
emânet ile tabnâk ihyâ-yı vakfa mecdû‘ sâ‘i bir müstakim kimesne müte-
vellî olup yevmî üç akçe vazîfeye mutasarrıf ola ve vâkıfı mûmâ-ileyhin 
damadı eş-eyh Ahmed Efendi ibn İbrahim hayâtda oldukça vakf-ı mezbûre 
mütevellî ola ve ahden-i sıfatla mutasarrıf bir kimesne re’y-i mütevellîile 
câbî olup hizmet-i cibâyet-i edâ idüp yevmî bir akçe vazîfeye mutasarrıf 
ola ve uslûb-ı defter ve tahrîr-i muhâsebeye mâlik cadde-i ve şâri‘-i sa-
dakâta sâlik istikâmetinde kalem gibi ilim kimesne kâtib olup dahl ve harc 
ve îrâda masrafı vakf-ı deftere derc ve tahrîr idüp yevmî iki akçe vazîfeye 
mutasarrıf ola bir Sâlih ve müstakim ve hizmetinde mûcid ve mûkim ki-
mesne ferrâş ve çerâğdâr olup kâma yenbaği edâ-yı hizmet eylediğinden 
sonra yevmî iki akçe vazîfeye mutasarrıf ola vâkıf-ı mûmâ-ileyh mâdemki 
sahâ-i sıhhatda câlis ve nefs-i nefis-i cân-ı azîzine enis ola vakf-ı mezbû-
run nezâreti kendilere ba‘dehû avlâdına ve evlâd-ı evlâdına ve evlâd-ı ev-
lâd-ı evlâdına batnen ba‘de batnin meşrûtâolup arâzî-i merkûmenin a‘şâr-ı 
şer‘iyye ve karye-i merkûmenin avâyid-i mer‘iyyesinden hâsıl ve galât ve 
nemâdan mesârıf-ı merkûmeye ve câmi‘-i merkûmun kanâdîl-i mesârifine 
ve imâret ve meremmetine kifâyet mikdârı harc olundukdan sonra ziyâde 
her ne kalursa vâkıfı müşârün-ileyh libâs-ı hayât-ı lâbis oldukça kendile-
re meşrûta olup ba‘dehû evlâdına ve evlâd-ı evlâdına ve evlâd-ı evlâdı-
na batnen ba‘de batnin zükûr ve inâs âle′l-iştirâki′s-seviyy mutasarrıflar 
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olmak üzere meşrûta ola ve mürûr-ı eyyâm ve kürûr-ı şuhûr-ı a‘vâm ile 
şerâit-i mezkûreye riâyet müte‘azzire olursa mutlak fukarâ-i ehl-i îmâna 
vakf ola deyü ta‘yîn-i vakf ve tebyîn-i harc ve sarf idüp târîh-i mezbûrda 
mütevellî-i mezbûre teslîm ol dahi tesellüm vesâir evkâf mütevellîlerinin 
evkâfda tasarrufları gibi tasarruf eyledi didikde gıbbe′t-tasdîk vekîli müşâ-
rün-ileyh inân-ı kelâmını semt-i âhere atf olup vakf-ı akâr İmâm-ı Azam 
muhtâr-ı Ebu Hanîfeti′l-kûfî cuziye hayre′l-cezâ ve kûfî katında eğerci 
kavl-i eshah üzere sahîh ve câizdir lâkin menzile-i âriyetde olmağla lâ-
zım olmayup râci‘ haddi şer‘iden mütecâvizdir ve îmâm-ı Muhammed′den 
el-Hâseni′ş-şeybânî katında vakıf vakfından nefsine nef′-i şart edicek batıl-
dır pes nâ-nahnü fihte vâkıf-ı müşârün-ileyh zevâyid-i vakfı kendüye şart 
itmekle hisâbe-i sıhhat ve kabulden âtîldir ana binâen vakf-ı mezbûrdan 
bi′l-vekâle rücû‘ eyledim müvekkil-i müşârün-ileyhin silk-i milkine idhâl 
ve ke′l-evvel tasarrufuna redd olunmak matlûbumdur didükde mütevellî-i 
mûmâ-ileyh cevâb-ı sevâba âzim olup eğerçi hâl bast olunan minvâl üzere 
olduğu câ-yı kıylü kal değildir lâkin İmâm-ı Rabbânî fâzıl-ı semâdânî Haz-
ret-i Ebi Yusuf el-İmâmi′s-Sânî katında şart-ı mezkûr ile dahi olursa vakıf 
sahîh olup ve sıhhat lüzûmdan mukarin olmayup vâkıf mücerred vekaftü 
dimekle vakıf sahîh ve lâzım olur deyü redd ve teslîmden imtinâ‘ ve vec-
hi meşrûh üzere husûmed ve nizâ‘ idüp sadr-ı kitâb-ı müstetabı reşehât-ı 
ahkâm-ı şerîfleri ile müreşşah olan hâkim-i hâsim-i fazlı hâvî kemâlât evâ-
hir ve evâil câmi‘-i eşnât ulûm ve fazâil-i tahrîr-i şer‘î ma‘adil hazretle-
rinin huzûru ma‘delet zuhûrlarında müterâfi‘ân ve her biri mübteğâsınca 
fasl u hükme râğibân olduklarında hâkim-i mûmâ-ileyh ecra′llâhü yenâ 
bi′l-ahkâm beyne yedeyh edile-i cânibeyne nazar ve mubtil-i hayr olmak-
dan hâzer idüp îmâmı müşârün-ileyh Ebu Yusuf hazretleri re’y-i Münîrleri 
üzere vakf-ı mezbûrun sıhhat ve lüzûmuna sâir ebkâf-ı lâzime gibi vakf-ı 
sahîh-i lâzım ve mütehattim olup min-ba‘d naks u nakîza mecâl muhâl 
ve feshü ibtâli mümteni‘ü′l-ihtimâl olduğu “Fe-men beddelehû ba‘demâ 
semi‘ahû fe’innemâ ismuhû ale′llezîne yubeddilûnehû inne′llâhe semî‘un 
alîm” ma‘nâsı üzere zümre-i asimin ve fırkâ-i mücrimînden ma‘dûd olup 
dareynde şerimsâr mülâmı magbuzu hassu âmm olalar fe‘aleyhi lânetu′l-
lâhî ve′l-melâiketihî ve′n-nass ecma‘în ve ecrü′l-vâkıfı âle′l-hayyi′l-cevâ-
di′l-kerîm cerâ zâlike ve hurrire fi′l-yevmî′r-râbi‘ min şehri Recebü′l-ferd-
li-sene isneyn ve sitine ve elf. Min hicreti men lehü′l-izzü ve′ş-şeref. 

Dergâh-ı mezkûr vakfının bir kıt‘a vakfiyesi kazâen zâyî‘ olduğundan 
zâyi‘den ve müceddeden sûretinin i‘tâsı husûsı post-nişînde Mehmed Arif 
Efendi tarafından verilen arzuhâl üzerine sûret-i vakfiyye i‘tâ oluna deyu 
sâdır olan fermân-ı cenâbı nezâret penâhileri mûcebince iş bu sûret-i vak-
fiyye i‘tâ olundu. Fİ 18 Zil′ka‘de 1293 Mehmed Ali Müdiri cihât-ı evkâf-ı 
Hümâyûn 
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1. Giriş

Geç modern zamanların en temeldeki özelliği onun gelenek ötesi olan 
halinin kalıcılığa erişmiş olmasıdır (Giddens, 2004; 2010). Ancak gelenek 
ötesi hayatların en temeldeki niteliği de gündelik hayatın geçmişle ilişkisel 
olan halini giderek ortadan kaldırmış olmasıdır. Nitekim Hobsbawn’ın da 
vurguladığı gibi insani hayatın en temeldeki özelliği ise geleneksel olan 
kodlarını tarihsel olandan ediniyor olmasıdır (2006). Ancak geç modern 
hayatların giderek gelenek ötesi olan hali onun geçmişle olan ilişkiselli-
ğini oldukça farklı boyutlara taşımaktadır. Çünkü içinde bulunduğumuz 
zamanlarda artık bugünün merkezinde geçmiş değil daha gelecek bulun-
maktadır (Beck, 2011). Bu durumun en temeldeki çıktısı da gündelik haya-
tın temeldeki belirleyenlerini geçmişle ilişkisellikler bağlamında olmaktan 
çıkarmasıdır. Bu açıdan gelenek ötesi hale gelen hayatın gündelik hayatına 
dair kodlarını geçmişle ilişkisellikler bağlamında olmaktan çıkarmasına 
neden olmaktadır. Ancak Arendt’in de vurguladığı gibi gündelik hayatın 
kodu geçmiş ve geleceğin bir birini iten kuvvetlerde baskıladığı yerde 
şekillenmektedir. Bu açıdan geçmişin anlamını yitirdiği görüntüsü onun 
hükümsüzleşmesi anlamında bir çıktıyla karşılık bulmamaktadır. Aksine 
onun anlamını yitirdiği yerde ona yüklenen sembolik değerlerde de artışlar 
yaşanmaktadır (Arendt, 2012). Ancak gündelik hayat geçmiş ve geleceğin 
karşılıklı iten şekillerinde karşılık bulan bir tavır alma biçimini ortaya koy-
maktadır. Bu nedenle de geç modern bireyin hayatında geçmişin kodları-
nın aşınıyor olmasının en büyük etkisi geleceğin de belirsizlikleşmesine 
neden olmaktadır. Bu nedenle de gelenek ötesi hayatlar geçmişle ilişkisel-
liklerini yitirdikleri için geleceğin de belirsizlikleriyle yüzleşmek zorunda 
kalan hayatlara dönüşmüş durumdadırlar. 

Böylesi hayatların içine düştüğü en büyük çelişkilerden birisi geçicilik 
girdabına saplanıp kalmasıdır. Giderek de ‘radikal bireysellikler’ etrafında 
şekillenen bu türden hayatlar sonucunda sığlaşan ve anlamsızlaşan özel 
hayatlara karşılık gelmektedir. Hal böyle olunca da geç modern hayatın 
tüketim temelli kodları her türden sığlaşmalar ve belirsizlikler etrafında 
sunumlar ortaya koyarken, yeni konut rejimlerini de mevcut bağlamlarda 
kodlamanın gayretini sergilemektedir (Şahin, 2019). Bu tarz bir gerçekliğe 
dayalı olarak yeni tarz konutların sunum şeklinde özel hayatın yenilenen 
kodlarına özgü bir tarihsellik anlatısı da oldukça dikkati çeken bir gerçeklik 
şeklindedir. Çünkü mevcut koşullar dahilinde geç modern bireylerin yaşa-
makta oldukları gelenek ötesi hayatın geçmişten arınık halleri dikkate alın-
dığında onlar adına oldukça anlamlı olan var oluşsal başlangıç noktalarının 
da ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Bu gerçekliğin gündelik hayata 
dair en temeldeki krizi de giderek sığlaşan gerçekliklere üretiyor olmasıdır. 
Hal böyle olunca da ortaya çıkan radikal bireyselleşmelerin ürünü olarak 
açığa çıkan özel hayat krizlerine karşılık yeni konut sunumları da yeni bir 
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tarihsellik vaadini ortaya koyarak geç modern hayatlara dair anlamlı çık-
tılar sunmanın gayretinde olmaktadır. Bu haliyle de geçmişi yitiren özel 
hayatlara onların mevcut koşullarını bozmaksızın bir geçmişin vaadinde 
bulunarak başlangıç noktası ya da yaratılış mitleri sunmanın gayretinde 
olmaktadır. Bir bakıma da gelenek ötesi hayata yapay bir gelenek (ya da 
geçmişin) vaadini sunarak olası sığlaşmalarında önüne geçmiş olmaktadır. 

Bu tarz gerçeklikleri son zamanlarda Türkiye’de karşımıza çıkan kent-
sel dönüşüm projelerinde görebilmek oldukça mümkündür. Benzer tarzda-
ki konut sunumu ve özel hayat anlatısı ‘Piyalepaşa İstanbul’2 projesinde de 
dikkati çeken niteliklerdedir. Piyalepaşa İstanbul’un Osmanlı döneminden 
kalma tarihi dokusunun da öne çıktığı bir semt iken ‘Piyalepaşa İstanbul’ 
projesi özelinde bir kentsel dönüşüm geçirmiş ve modern bir kent görünü-
müne kavuşmuş durumdadır. Ancak projenin pazarlama ve satış materyal-
lerine yakından bakıldığında ilgili semtin tarihi dokusunun, özel hayatlar 
bağlamında öne çıkan gelenek ötesi hallere dayalı olarak, geç modern bağ-
lamlarda yeniden kurgulandığını ortaya koyan bir örnek olmaktadır. Bu 
yönüyle mevcut projenin sunum ve pazarlama materyalleri geç modern 
evreye dair tarihsellik anlatısının özel hayatlar bağlamındaki perspektifini 
anlayabilmek açısından bir örnek olay niteliği taşıdığını rahatlıkla ortaya 
koymaktadır. Bu yönüyle de taşıdığı özel anlamın irdelenmeye açık bir 
gerçeklik olduğunu söyleyebilmek mümkün olmaktadır.

2. Araştırmanın Yöntemi ve Tekniği

Çalışma süreci nitel bir araştırma kurgusuyla tasarlanmış ve bir ‘ör-
nek olan incelemesi’ yöntemiyle sürdürülmüştür. Böyle bir ‘örnek olay 
yöntemiyle’ hareket edilmesinin nedeni son zamanlarda yükselen yeni tarz 
konut satışlarında ‘tarihsellik’ anlatısının, ‘kadimsellik’ vurgularının ve 
‘geçmişi merkeze koyan’ söylemlerin giderek yükselen bir görünürlük ka-
zanmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle çalışma tarihselliği merkeze 
koyan söylemlerin konutların satış ve pazarlama materyallerinde öne çık-
masına dayalı olarak, kendine has yeni bir durumu içerisinde barındırdığı 
düşüncesini merkeze koyarak, ‘örnek olay’ (vaka analizi) özelinde açıklan-
masının anlamlı hale geldiği düşüncesinden hareket etmektedir (Merriam, 
2013; Yin, 2017). Tüm bu gerekçelerle de çalışma kapsamında, İstanbul’da 
en öne çıkan kentsel dönüşüm projelerinden birisi olan Piyalepaşa İstan-
bul’un, satış ve pazarlama materyallerinde kullandığı tarihsellik vurguları 
araştırmanın merkezine yerleştirilerek irdeleme konusu edilmiştir. Nitekim 
Piyalepaşa semtinin sahip olduğu tarihsel özellikler satış ve pazarlama ma-
teryallerinde ziyadesiyle öne çakan bir örnek niteliğindeydi. Bu açıdan ‘Pi-

2  ‘Piyalepaşa İstanbul’ projesi İstanbul’un Piyalepaşa semtinde inşa edilen bir kentsel dönüşüm 
projesidir. Proje toplamda 760 daire ve 190 adet de rezidans dairesi olmak üzere toplam 950 
daireden oluşmaktadır. Ayrıca proje alış veriş merkezi ve çeşitli sosyal donatı alanlarıyla birlikte 
“bir semt yeniden kuruluyor vurgusunu” sıklıkla öne çeken büyük bir konut projesi niteliğindedir.
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yalepaşa İstanbul’ projesi, çalışmanın merkezine yerleştirdiğimiz ev ya da 
özel hayat bağlamındaki dönüşümleri anlamak açısından önemli bir çıktı 
niteliğindeydi. Nitekim yeni koşullara özgü olarak geçmişin (tarihin) ne 
şekillerde kurgulandığını ya da işlevsellik kazandığını anlayabilmek adına 
önemli bir veri niteliğine dönüşmekteydi. Bu tarz gerekçelerle söz konu-
su projenin irdelenmesi, geç modern kitlelere sunuluş biçimleri açısından 
önemli çıktılar sunabilecek nitelikte olduğuna karar verilerek, başlı başına 
irdelenmesini mümkün hale getirmekteydi. Nitekim söz konusu derinliği 
kavramak açısından da ilgili projenin satış ve pazarlama katalogu mer-
keze konularak içersinde barındırdığı göstergeler ve söylemler açısından 
analize tabi tutulması yerinde görülmüştür. Bu nedenle tartışmalar söylem 
analizi ve göstergebilimsel analizler çerçevesinde sürdürülerek çalışmanın 
hedefleri bağlamında söz konusu çıktılar anlamlandırmaya çalışılmıştır. 

3. Araştırmanın Bulguları ve Yorumlanması

‘Piyalepaşa İstanbul’ projesi tarihsellik ve kadim geçmiş vurgusunun 
en yoğun olarak işlendiği projelerden birisi olarak öne çıkmaktadır. Hatta 
Piyalepaşa İstanbul’un neredeyse tüm satış ve pazarlama koşullarını sadece 
“tarih”, “geçmiş” ve “gelenek” gibi kavramlar etrafında kurduğunu söyle-
yebilmek de mümkündür. Bu nedenle de tüm proje neredeyse baştan sona 
“eski/tarihi İstanbul’u... modern mimariyle buluşturuyoruz” argümanla-
rıyla, alıcısı olacak kitlede bir etkinlik yaratmanın çabasında olmaktadır. 
Nitekim projenin her türden materyalinde olduğu gibi satış katalogu da 
bu yönde oldukça fazla detaylar taşımaktadır. Örneğin ilk olarak projenin 
tanıtımını yapan katalogun kapağı sonrasındaki sayfa okuyucuları Mimar 
Sinan’ın bir cümlesiyle karşılaşmaktan geride durmamaktadır. Aşağıda 
Mimar Sinan’a gönderme yapılarak ortaya konulan ifade, aslında anlamı 
açısından satın alınan eve dair bir kurgu değil, sadece inşa edilmek istenen 
kadimsellik ve tarih anlatısı açısından öne çıkarılmak isteneni kadimsellik 
değeri olan bir ‘hikayeleştirmenin’ başlangıcı olarak ortaya koymaktadır. 
Türk mimarlık tarihinin en önemli ismi ve ona ait olan bu sözler, aslında 
içeride karşılaşılacak kurgunun habercisi olarak burada sadece bir göster-
ge şeklinde kullanılmaktadır. Nitekim katalogun sonraki sayfaları da bunu 
ziyadesiyle ortaya koyan örneklerle doludur.

Resim 1: Satış katalogunun başlangıcı olan ve Mimar Sinan’a ait söz (satış 
katalogu; s. 2)
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Piyalepaşa İstanbul’un tanıtım katalogundaki üçüncü sayfa da söz 
konusu kurgulama biçimini ziyadesiyle ortaya koyan bir örnektir. Çünkü 
3. sayfada ortaya konulan hem görsellik hem de söylemler ortaya çıka-
rılmak istenen büyük kadimsellik anlatısının vurgusuyla hedef kitlede bir 
“tarihi Piyalepaşa” kurgusunu oluşturmaya çalışan tarzdaki detaylandır-
malar niteliğindedir. Sayfada bir eskitme kağıt üzerindeki çizimlerde var 
olan tarihi İstanbul görselleri eşliğinde “tek bir meydanda yüzlerce farklı 
dünyayız biz” başlığı altında; ‘tarihi bir İstanbul’, ‘tarihi Piyalepaşa’ ve 
‘Mimar Sinan’ vurguları öne çıkmaktadır. Söz konusu metinde vurgusu 
yapılan Piyalepaşa ile “Osmanlının baş mimarı Koca Sinan” arasında bir 
ilişkisellik geliştirilmeye çalışılmaktadır. Metinde Mimar Sinan’ın Arap ve 
Acem diyarlarını gezerek İstanbul’a dönüşü sonrasına gönderme yapıla-
rak ortaya konulan vurgulamalar oldukça dikkat çekicidir. Ancak bu vur-
gu belli ki sadece projenin mekanı ve tarihi açısından mevcut yapıya ka-
zandırılmak istenen anlamlar adına ortaya konulmaktadır. Metinde geçen 
dildeki mevcut kavramlaştırmalar ve devrik cümlelerin de Osmanlıcadan 
esinlenilerek inşa edilmek istenen “geçmiş zaman” algısını ortaya koymak 
için birer araç olarak kullanıldıkları dikkatlerden kaçmamaktadır. Nitekim 
satış materyalinde görsellik kazandırılan böylesi bir kurguyla hareket edil-
mek istemesinin temeldeki nedeni Piyalepaşa Camii’nin mimarının Mi-
mar Sinan olmasından kaynaklıdır. Ayrıca tarihi semtin isminin “Kaptan-ı 
Derya Piyale Paşa”dan gelmesine yapılan vurgular da burada hemen öne 
çıkan detaylar niteliğindedir. Bu nedenle gerek cami, gerek tarihi semt ve 
semtin isim hikayesi projenin hem çıkış noktası olmakta hem de ortaya ko-
nulan bu imgelerle tüketicilerin karşılaşacağı projeyi geçmişe dair kazan-
dırdırğı derinlik vasıtasıyla sığlıktan kurtarmış olmaktadır. Bu haliyle de 
vaat edilen konutlar sadece sıradan bir konut olmanın ötesinde, büyük bir 
sembolik anlatının vaadinde bulunan yapılara dönüştürülmektedir. Böy-
lelikle kullanılan resimler ve ortaya konulan metinler katalogda okuyucu 
adına daha başlarken “eski güzel günler” imgesine dair derinlikler ortaya 
koymuş olmaktadır. Hatta sayfadaki metinde geçen “değil mi ki Kasımpa-
şa’nın arkasındaki bu verimli vadi her yerin yakınındadır, o zaman yerleşi-
me açılmalıdır!” cümlesi tırnak içinde kime ait olduğu belli olmayan, yine 
bir devrik cümle yapısıyla verilmektedir. Fakat burada yapılan vurguların 
ardından gelen bu cümle, temelde proje için bir mitsel başlangıcın çıkış 
noktası hükmünde olan uhrevi tondaki atıflar niteliğine büründürülmekte-
dir. Aynı söylem bir bakıma projenin varoluşuna anlam katan kutsi bir emir 
niteliğinde sunulmaktadır. Ayrıca katalogdaki hakim anlatıda, tarihi olarak 
ortaya konulan kahramansı karakterlere aitmişçesine sunulan bu ifade, bir 
bakıma projeye meşruiyet sunan “mitsel anlatıya” dönüştürülmektedir. Bu 
nedenle satış ve pazarlama sürecinde ortaya konulan tarihsellik, geç mo-
dern evrenin geçmişi yitiren gelenek ötesi bireylerine varoluş meşruiyeti 
sunan bir anlatı tarzıyla aktarılmanı gayretinde olunmaktadır.
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Resim 2: Piyalepaşa İstanbul projesinin satış katalogunun üçüncü sayfası

Resim 3: Piyalepaşa İstanbul projesinin satış katalogunun üçüncü sayfasında yer 
alan metin

Nitekim projenin bir sonraki sayfasında bu mitsel başlangıç daha da 
detaylandırılarak, semtin tarihselliği ve semte dair tarihsel kahramanların 
pozisyonlarını daha da detaylandırmanın çabasında olmaktadır. Ayrıca bu 
sayfada da bir önceki sayfada olduğu gibi; tarihi İstanbul çizimlerinin es-
kitilmiş görselleştirilmeleri, Haliç’te donanmanın görüntüsü ve ardındaki 
tarihi Piyalepaşa’nın silueti bulunmaktadır. Çizimin hemen yan tarafında,  
kapağında İstanbul yazan ve gerçekliği meçhul olan bir başka defter çizi-
minde de “Fatih’in Defteri” şeklindeki yazı bulunmaktadır. Bu bakımdan 
görseller ve metin dikkate alınınca, bir önceki sayfada geçen kurgunun 
benzer bağlamıyla burada da sürdürüldüğünü söyleyebilmek mümkündür. 
Ayrıca sayfanın sağ alt köşesinde bulunan metin de Piyalepaşa’ya dair 
kurguyu tarihsellik bağlamında bir imaja dönüştürmüş olmaktadır. Yazıda 
“önce denizciler gelir gür sesleri ve geniş gülümsemeleriyle semt hare-
ketlenir. Onları, Kasımpaşa tersanelerinde görev yapan önemli devlet me-
murları ve denizci paşalar izler. Konaklar, köprüler, çeşmeler inşa edilir, 
hayat şenlenir” şeklinde geçen ifadeler yer almaktadır. Bu vurgularda, bir 
bakıma İstanbul’un fethi ile Piyalepaşa semti arasında ilişkisellik kurulma-
ya çalışılmaktadır. Nitekim metnin ilerleyen kısımlarında “Piyalepaşa’nın 
diğer yakası adını, Fatih’e İstanbul’u fethettiren dahiyane kızak fikrini ve-
ren bir alimden alır” ifadeleri yer almaktadır. Ortaya konulan bu türden 
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söylemler yoluyla, önceki sayfada başlayan ve tarihsel kahramanlık özel-
liği olan kişilerle ilişkiselliği oldukça yüksek olan bir “semt” söyleminin 
inşa edilmek istendiği açıktır. Semtin adını alışı, bölgedeki tarihi caminin 
yapılışı ve semtin fetihteki karakterlerle ilişkiselliğinin kurulmaya çalışıl-
ması hatta mekanın bir denizci semtine dönüşümünün süreci; tamamen bir 
kadimsellik beyanının ispatı olarak, sembolik anlamı olan bir kurgunun 
parçasına çevrilmektedir. 

Ancak semte içkin olan ‘gerçeklik’ hali, inşa edilmek istenen sembolik 
kurgunun parçası haline getirilerek, aslında projeye dair bir “gerçeklik kri-
zine” dönüşmeyi engellemenin çabasıyla birlikte kitlelere sunulmaya çalı-
şılmaktadır. Bu durum da metindeki vurgularda gözden kaçmayan bir nokta 
niteliğindedir. Nitekim Piyalepaşa semti aslında bugün düşük statülülerin 
bir yerleşim alanı haline dönüşmüş bir ‘kentsel çöküntü alanı’ niteliğinde-
dir. Civarındaki bazı bölgeler çeşitli ‘soylulaştırma’ biçimlerine maruz kal-
sa da semtte bugünlerde çoğunlukla düşük statülü olan ‘roman nüfusu’ ve 
yine 80’ler sonrasında kente göç eden ve henüz tutunmanın çabasında olan 
kitleler ağırlıktadır. Böylesi bir gerçeklik ise metinde inşa edilmek istenen 
tarihsellik anlatısına, söz konusu anlatının ruhunu bozmaksızın entegre 
edilmeye çalışılmaktadır. Metinde geçen “çevresine göre daha yüksekte ve 
havadar olan bu coğrafyada, şen şakrak roman ezgilerine gemici türküleri 
karışır. Bütün renkler ve sesler, 400 yıl boyunca İstanbul’u anlatır” ifade-
leri, aslında  ortada duran gerçekliğin söz konusu kurguya entegre ediliş bi-
çimini yansıtmaktadır. Buradaki tarihsellik, inşa edilmek istenen sembolik 
kurguyu bozması muhtemel olanı ya görmezden gelmekte ya da var olanı 
söz konusu bağlama uygun hale getiren vurgularla aktarmanın çabasında 
olmaktadır. Bu nedenle de aynı sayfada yer alan yazının başlığı aslında söz 
konusu gerçekliği “bizim semtlerimiz, bizim renklerimiz” vurgusu altında 
aktarmaya çalışmaktadır. Çünkü proje için, mekansallık bağlamında orta-
ya çıkması muhtemel bir “gerçeklik krizinin” oluşturabileceği algısal yı-
kım tehlikesi, bir bakıma ortaya konulan kadimsel anlatının parçası haline 
getirilmeye çalışılarak aşılmak istenmektedir. Nitekim bu ‘sorun’ temelde 
üretilmek istenen özellere dair inşa edilen kurgunun bir yerinde “bizim 
semtimiz, bizim renklerimiz” bağlamında izah edilerek, bir bakıma özellere 
dair tarihsellik anlatısı sunmanın vaadine entegre edilmiş olmaktadır. Hatta 
söz konusu bağlamda yapılan vurgular projenin, ileride vurgusu yapılacak 
olan “kontrollü ve profesyonel yaşam” vaat eden kapalı bir mekan olma 
hali, katalogun bu noktasında askıya alınarak geçici bir şekilde de olsa 
bir kenara bırakılmaktadır. Proje kapsamında vaat edilen ‘kontrollü’ ve 
‘profesyonel yaşam’ aslında etkileşimsel olanı sınırlayan yalıtılmışlıklar 
sunmayı vaat etse de, katalogun bu noktadaki vurguları tıpkı modernitenin 
başındaki tarihsel anlatılar gibi, “bütüncül” bir tarihsellik söylemini geçici 
bir şekilde olsa da öne çekmektedir. Fakat sadece dile içkin olan hal, bu 
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türden kaygıları merkeze koyuyor olsa da ileride vaat edeceği pratiklere 
bakılınca, söylem ve pratiğinin çelişik olduğu bir gerçeklik biçimini ortaya 
koymaktadır. Böyle bir çabanın da nedeni yukarıda değinildiği gibi, te-
melde var olan gerçekliğe dair yaşanması muhtemel bir ‘gerçeklik krizini’ 
aşmanın çabasındaki bir tavır olmaktan ötede değildir. Nitekim devamında 
yapılan “burada bütün renkler ve sesler 400 yıl boyunca İstanbul’u anla-
tır” şeklindeki vurgular da mekansal gerçekliğin tarihselliğe entegre ediliş 
şeklini açıktan detaylandıran bir örnek olmaktadır.

Ancak projenin, bu türden gerçekliklere dayalı olarak, semtin düşük 
statülü bir yaşam alanı oluşunu ve bir kentsel çöküntü alanına dönüşüyor 
olmasına dair bir tarihsel misyon ortaya koymanın çabasında olduğu da 
gayet açıktır. Nitekim projenin, ortaya koyduğu sorumluluk beyanı mu-
kabilinden ifadelerle birlikte, kendisine bir varoluş meşruiyeti edinme-
nin çabasında olduğu da dikkati çeken bir noktadır. Aynı sayfada yer alan 
yazının devamında “gel zaman git zaman meydanlar sessizleşir, kalaba-
lık değişir, renkler azalır... zaman burada artık unutulmanın zamanıdır” 
şeklinde vurgular yer almaktadır. Ayrıca bu tarz vurguların da devamın-
da gelen “meydanlar sessizleşti”, “kalabalık değişti” ve “renkler azaldı” 
yönündeki vurgular, semtin tarihsel rolünün ve statüsünün yitirilmesine 
gönderme yapan ifadeler niteliğindedir. Aslında bu türden vurgulamalar, 
Piyalepaşa’da ortaya konulan ‘kentsel dönüşüm’ sürecinin parçası olan bu 
projeyi, bir tarihselliğin beyanı haline getirmektedir. Aslında söz konusu 
proje, bu noktada kendisine yüklemekte olduğu sorumluluklarla birlikte 
bir meşruiyet kazandırmanın da amacında olmaktadır. Bu meşruiyetin için-
deki tarihsel arka plan, geçmişi yitirdiği için geleceğe tutunamayan geç 
modern bireylerin yaşamlarına dönük olarak kadimsel bir anlatıya dönüş-
türülerek, mekanda yaşamaya karar verecek olanlara bir ‘başlangıç mitini’ 
sunabilmenin çabasında olmaktadır. Söz konusu proje bunu yaparken de 
bireylerine “eski güzel günler” imgesini makul ve olası bir yaşamın parçası 
haline getirmenin vaadini gerçekleştirerek yapmaktadır.

Resim 4: Piyalepaşa İstanbul projesinin satış katalogunun dördüncü sayfası
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Resim 5: Piyalepaşa İstanbul projesinin satış katalogunun dördüncü sayfasında 
yer alan metin

Arendt’in de dediği gibi “geçmiş bir gelenektir ve bu sayede bir is-
tikrar vaat eder... geçmiş bir anımsamadır ve bireylerin hayatına dair ne 
yapılacağının anlatısını ortaya koymaktadır” (2012; 16-25). Hobsbawm da 
“icat edilmiş olanı dahil olmak üzere bütün geleneklerin amacı ve özelliği 
değişmezliktir. Gönderme yaptıkları gerçek ya da icat edilmiş geçmiş, tek-
rar gibi (norm olarak formalize edilmiş) pratikler dayatır” (2006; 3) vurgu-
sunu yapmaktadır. Bu türden saptamalar Piyalepaşa İstanbul gibi projeler 
için önemli detaylar içermektedir. Nitekim sayfanın görselindeki eskitilmiş 
çizimler ve ayrıca tarihi İstanbul’a dair pek çok fotoğraf temelde bir “unu-
tulmuş geçmiş” bağlamında sunulan içerikler niteliğindedir. Ayrıca proje-
nin sunuluş şekli bir bakıma karşısındaki kitlenin zaman, mekan ve hafıza 
bağlamındaki sahip olduğu gerçekliğe dair önemli bir farkındalık ortaya 
koymaktadır ve onların gündelik hayatı için önemli detaylar taşımaktadır. 
Çünkü postmodern evrede zaman geçmiş ve geleceğin yitirilmesi bağla-
mında âna endeksli hale geldikçe, belirgin bir hedefe dair çizgiselliğini ve 
istikrarını da yitirmiş olmaktadır. Bu nedenle postmodern koşullarda orta-
da ne uzun erimli bir hayat stratejisi ne de hedefini bulan yaşanmışlıklar 
vardır (Bauman, 2012a). Hal böyle olunca pratikler ânı karşılamanın ça-
basında olan geçicilikler şeklinde kodlanmaktadır. Bu durumun en önem-
li çıktısı da zamanın, bir yere varması mümkün olmayan döngüselliklere 
kanalize edilmesi olmaktadır. Fakat bu koşullardaki yaşananlar bireylerin 
geleneksel olanla (geçmişle) ilişkiselliklerini ortadan kaldırmaktadır. Bu 
nedenle postmodern (geç modern) bireyler temelde gelenek ötesi (post tra-
ditional) olan bireylerdir. Bu yaşananlar nedeniyle hem onların hayatı hem 
de pratikleri/davranışları derinliğini yitiren (yüzeyselleşen) bir kurgunun 
parçası haline gelmektedir. Fakat tüm bunlar beraberinde belirsizliklerin 
ürünü olan geçiciliklere dayalı kimlikler ve gündelik hayatlar ortaya çıkar-
maktadır. ‘Anımsamanın’ yitirildiği hayatlar, bir bakıma ‘radikal bireysel-
likleri’ ortaya çıkarmakta ama bunun da anlamı tüm gündelik ilişkisellikle-
ri körelten anlamsızlaşma halleri olmaktadır. Çünkü tüm bunlar yaşanırken 
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bireyin davranışlarına anlam katacak istikrar halleri de ortadan kalkmakta-
dır. Bir bakıma istikrarını yitiren gündelik hayat sığlaşan ve yüzeyselleşen 
gündelik tavırlara neden olmaktadır.

Nitekim Arendt’e göre birey geçmiş ve geleceğin diyogonal bir karşı-
laşmasıdır. Geçmiş bireyleri geleceğe, gelecek de aksine geçmişe itmekte-
dir. Bu şekildeki karşılaşma, temelde bireyi var eden (hatta mümkün kılan) 
karşılaşmanın biçimi olmaktadır. Nitekim modern evrenin ileri boyutu ‘ge-
leneksizliğe’ doğru evrildikçe, gelecekle baş başa kalan birey aslında gele-
neğin belirsizliğine de maruz kalmaktadır. Bu dönemde yükselen özgürlük 
teması da bir bakıma içinde bulunulan âna dair kesitlere sıkışan bireylerin 
yaşadığı belirsizliklere verdiği bir makulleştirme tarzının sloganı niteliğin-
dedir. Fakat burada özgürleşme söylemi ya da vaadi, temelde karşılaşılan 
bir tahakkümün -Arendt’in tabiriyle- hatta “diktatörleşmenin” (2013) an-
latısıdır. Yaşananların bu türden sonuçları özel hayata dair  saplantılı olan 
yeni özgürlük temalarının yükselmesine neden olmaktadır. Ancak gelenek 
(tarih) hem bir anımsama hem de bireyin neler yapması gerektiğine dair 
açık bir beyan (ya da istikrar biçimi) olduğu için, ortaya çıkması muhtemel 
istikrarsızlık koşullarını ortadan kaldırmış olmaktadır. Fakat ortaya çıkan 
ve âna endeksli kalmak zorundaki yeni hayat tarzı bir bakıma tüm gele-
neksel kalan bağlanma stratejilerini yok edince, kamusal hayat anlamını 
yitiren bir forma dönüşmüş olmaktadır. Burada yapılan en makul davranış 
şekli özel hayat saplantılı hallerin kutsanan derecedeki çıktıları olmaktadır.

Nitekim kataloğun beşinci sayfasındaki başlık, karşısındaki kitlenin 
bu türden hayatlarını merkeze koyan bir farkındalık halinin anlatısını orta-
ya koymaktadır. Başlıkta geçen “Hatırlıyorsak eğer, geçmiş geleceği şekil-
lendirir” söylemi, temelde geçmiş ve geleceğin diyagonal etkisini yitirmiş 
bireylerin hayatlarında var olan radikal belirsizlik haline karşılık gelen bir 
söylem biçimidir. Çünkü belirsizlik geçmişin yitirildiği yerdeki çıktılar ni-
teliğindedir ve postmodern hayatlar için de özellikle anımsamak (hatırla-
mak) noktasında büyük bir derinliğe sahiptir. Bir bakıma ortaya konulan 
bu söylem, pratikte özel hayata kaçışı rasyonelleştirici ve makulleştirici bir 
tavır gibi görünse de ortaya koyduğu söylem grubuyla bu türden gündelik 
hayat krizlerini aşmanın vaadinde bulunmuş olmaktadır. Nitekim söz ko-
nusu vurgular geçmiş ve geleceğin diyagonal etkisinin yitirilmesine dair 
yaşanan krizi aşmanın vaadindeki vurgulardır. Bu açıdan radikal belirsizlik 
halinden çıkışın vaadinde bulunmanın çabasında olduğunu söylemek de 
mümkündür. Daha açık söylemek gerekirse de kitlelere yitirdikleri gelene-
ğin, geçmişin ve hatta tarihin vaadinde bulunarak, bir bakıma onların ha-
yatlarında ortaya çıkan istikrarsızlık halini yok etmenin de vaadini ortaya 
koymaktadır. Bu bakımdan giderek bir tüketim aracına dönüşen evin, kalı-
cı bir simgesellikle donatılmasının anlatımını yaparak, söz konusu kitlenin 
eksikliğini yaşadığı noktalarından birini onlar adına öne çıkarmış olmak-
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tadır. Bir bakıma sunması muhtemel olmasa da ilgili bireylerin algılarında, 
onlar için döngüsel hale gelen zamansallıktan kurtulabileceklerine dair iz-
leniminler yaratmaktadır. Bu yolla da onlara amacı belirgin ve hedefi olan 
bir hayat ve uzun erimlilik vaadinde bulunmakta, hatta hedefleri vurmayı 
vaat eden bir çizgisel zaman sunabileceğinin anlatımını yapmaktadır. Bu 
türden vurgular temelde geç modern bireyler adına gündelik hayata dair 
baş gösteren geçicilik ve istikrarsızlık bağlamındaki büyük bir krizi aşma-
nın vaadi olmaktadır.

 Nitekim tüm bu vurguların peşinden ortaya konulan diğer söylem-
lerin de temelde vurgusu yapılmak istenileni daha da açıktan dile getiren 
ifadeler olduğu görülmektedir. Çünkü postmodern evredeki zamanın kesit-
selliğine dair kriz, âna endeksli hale gelen zamanın belirleyiciliklerindeki 
hayatları ortaya çıkarırken, bireylerin her türden geleneksel ortaklığını da 
anlamsız hale getirmiş olmaktadır. Bu durum en temelde birlikteliğe an-
lam katan kamusal alanların da değersizleşmesine ve misyonunu yitirerek 
“çöküşler” yaşamasına neden olmaktadır. Ancak -Bauman’ın tabiriyle söy-
lersek- ‘agoralar’, insanları birbirine bağlayan ve ortaklıklara ikna eden 
pratikler ve de gelenekler inşa etmekteydi (2012b). Sennett’in de dediği 
gibi, taşın (kentin) hikayesi içinde bedenin (insanın) hikayesini barındır-
maktadır (2011). Bunun da anlamı bugünlerde güvenlikli siteler özelinde 
yaşanılmakta olan ve “agoraların çöküşü” şeklinde ifade edilebilecek sü-
reç, beraberinde “kentsel mekanın nötrleşmesine” ve bir çıktı olarak da 
“kamusal alanın çöküşüne” neden olmaktadır. Böylesi bir hal de kentsel 
bir pratik olarak “dokunmanın/temasın” ve hatta “karşılaşmanın korkula-
rını” ortaya çıkarmaktadır. Buna karşılık katalogun beşinci sayfasındaki 
metinde geçen; “bundan 400 yıl önce, ıssız bir vadiyi cıvıl cıvıl bir semte 
dönüştürmek için, o semtin sakinine farklı bir dünya sunan tek bir meydan 
yetiyordu. Tek bir cami ve külliyesi, Piyalepaşa’nın toplumsal ve kültürel 
merkezi, geniş avlusu bir toplanma noktasıydı” şeklindeki vurgular, bir 
bakıma ‘geçmişte’ var olan İbrahimi bir kamunun agoratif bir düzlemdeki 
karşılaşma ve etkileşimlerin mekanı olarak ifade edilmesini anlatmakta-
dır. Ortaya konulan vurgular kadim kamusalın nasıl aktif bir kamusal ve 
kalıcı ilişkilerin mekanı olduğunun anlatısını yapmaktadır. Peşinden gelen 
vurgular ise “400 yıl sonra, bu kez yeniden gündeme geliyor Piyalepa-
şa” söylemleriyle, kadim kamusal alanın çöküşüne karşılık ortaya konula-
cak projeyle aktif bir kamusal alana dönüştürülmesinin vurgularını ortaya 
koymaktadır. Burada gerçekleştirilen vaat, görüntüde külliye merkezli bir 
‘agora’ymış gibi olsa da, gerçekte metanın (avm, alışveriş, restoran vb.) 
yani tüketimin aktifliğindeki mekanlar olmaktan ötede vaatler değildir. Fa-
kat gerçeklik böyle olsa da ortaya konulan söylem, bir bakıma bireylere 
yitirilen dünyevi cennetlerin yeniden inşasının vaadini veren cinstendir. 
Külliye (İbrahimi kamu) temelli geleneksellik söylemi, pratikte bir tüketim 



25Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2 25

cenneti niteliğinde olsa da algılarda bir kadim kamu ve geçmişin yokluğu-
nu çözebilecek meşruiyet kurguları şeklinde ortaya konulmaktadır. Nite-
kim peşinden gelen “Piyalepaşa, onu tanıyan ve tarihe saygı duyan ellerde 
yeniden hayat buluyor” söylemi, aslında kitlesi olan ve refleksivitesi son 
derece yüksek olan geç modern bireylere bir uzman bilginin ya da (rasyo-
nel bilginin) garanti edilmesinin vurgusu niteliğindedir. Bir bakıma geçmiş 
ve gelenek vaadi, bu koşulların farkında olan uzman kişilerin elinde bir 
piyasa koşulunun uzantısı olarak kullanılmaktadır.

Resim 6: Piyalepaşa İstanbul projesinin satış katalogunun beşinci sayfası

Resim 7: Piyalepaşa İstanbul projesinin satış katalogunun beşinci sayfasında yer 
alan metin

‘Piyalepaşa İstanbul’a ait söylemler satış katalogunun beşinci sayfa-
sında belirsizliklere içkin kadimsellik, gelenek ve tarih vaadini ‘İbrahimi 
bir kamuya’ gönderme yaparak ortaya koymaktadır. Hatta bunu büyük bir 
uzman farkındalığı ile yaptığını da ifade etmiş olmaktadır. Fakat altıncı 
sayfadaki ifadeler ise söz konusu kurguyu, hangi konseptin gerçekliğinde 
tasarladığını daha da açık eden cinsten bir örnektir. Sayfada projenin genel 
görünümüne dair çiziminin yanında karşılaşılan metin, “bu semtte hepimi-
ze yer var” söylemiyle bütüncül bir tarih kurgusunu ortaya koyuyor görün-
mektedir. Ancak metnin devamındaki ifadelerse temelde ortaya konulmak 
istenen gerçekliği açık eden cinste vurgulardır: “Tarihi, Piyale Paşa kadar 
geçmişe uzanan bir semtte sadece tarihe saygı duyan projelere yer olma-
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lı” vurgusunu yapmaktadır. Hemen peşinden de “Piyalepaşa İstanbul, 60 
yıllık Polat tecrübesiyle, eskinin bu renkli semtine hak ettiği canlılığı ye-
niden kazandırmak için tasarlandı... Piyalepaşa İstanbul, kenti dönüştü-
rürken herkesi kucaklayan yaklaşımıyla yeni bir anlayışı temsil edecek. 
İnsancıl, barışçıl, sürdürülebilir bir anlayışı... Konut, rezidans, ofis, otel 
ve alışveriş sokağıyla hayalimizde, hep birlikte katılımcı, duyarlı ve adil 
bir semt ortamı yaratmak var” yönünde ifadeler kullanılmaktadır. Nitekim 
burada tarihin, geleneğin ve de aktif bir İbrahimi kamu inşa etmenin va-
atleriyle başlayan satış ve pazarlama söylemi, pratikteyse tüketim cenneti 
olmanın gerçekliğiyle karşılık bulmaktadır. Bu bakımdan projenin vaatleri 
sadece ortada duran radikal bireyselleşmelere içkin anlamsızlıklara dair 
-gerçeklikte öyle olmasa da- algılar boyutunda bir anlam kategorisi inşa 
edebilmenin peşinde olmaktadır.  Bir bakıma Lyotard’ın da vurguladığı 
gibi söylersek (2013) bir bakıma ‘postmodern evrede insani olan meziyet 
son kertede diğer her şey gibi maddi olana indirgenmiş olarak’ karşımıza 
çıkmaktadır. Bir bakıma ortada duran söylem ve gerçekliğe dair vaatler 
böylesi bir gerçekliği detaylandıran cinsten örneklerdir.

Resim 8: Piyalepaşa İstanbul projesinin satış katalogunun altıncı sayfası

Resim 9: Piyalepaşa İstanbul projesinin satış katalogunun altıncı sayfasında yer 
alan metin

Tarih ve gelenek, söz konusu projelerde satışa dair bir kurguyken, ger-
çekte söz konusu gündelik tavırların sürdürülmesine hizmet etmiş olmanın 
araçları niteliğindeki gerçekliklerdir. Nitekim altıncı sayfanın peşinden ge-
len sayfalardaki donatı alanları ve proje olanakları şeklindeki söylemler, 
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‘çöken agoralara’ karşılık bir çözüm olabilecek bir kamusal alanın vaadini 
nasıl bir planlanmışlık ve kapatılmışlık bağlamında kurgulandığını ortaya 
koymaktadır. Neticede yitirilen gelenek, kadim kamu ve hatta bağlanma 
stratejileri; aktif bir İbrahimi kamunun vaadiyle başlayan tüm kurgular, 
bir bakıma tüketim cennetinin dünyeviliklerinde sona eren detaylandırma-
lara bürünmektedir. Yedinci sayfadaki metinde geçen bu türden kurgulara 
dair içerik, paragrafın son cümlesinde detayıyla açık edilen tarzdadır. Son 
cümle; “uzaktan gelenlerin bile tüm günlerini dolu dolu geçirecekleri bu 
alanda, yeme içme imkanlarından, sinema ve eğlence yerlerine kadar, gün-
lük ihtiyaçlarınıza yönelik mağazalardan, ünlü markalara kadar her şey 
mevcut” olacak şeklindedir. Bir bakıma bu türden vurgular, burada topla-
nacak bireylere ait olan kamusal alanın kalıcı bağlanma stratejileriyle şe-
killenmediğinin zaten açıkça anlatısını yapan bir vurgulama biçimidir. Bir 
araya gelmenin amacı ‘tüketmek’ olunca; bireylerin kamusal etkinliği sa-
dece bedensel olan hazların giderilmesi durumuna eşitlenmektedir. Fakat 
bedensel döngünün eksenindeki var oluşlar bireyleri kalıcı bağlanmalara 
davet etmemekte, aksine onları tüketimin geçiciliklerine hapsetmektedir. 
Sonucunda bir araya gelenler de bir kanıksanmışlığın hakimiyetindeki kit-
le toplumuna dönüşmüş olmaktadırlar. ‘Kitlesel’ birliktelik hali, temelde 
özel (beden) kaygısıyla bir arada olma biçimlerini ortaya çıkarmaktadır. 
Fakat bu koşulların ürünü olan etkinlikler sona erdiğinde bireyler ancak 
özellerinin (evlerinin) yalnızlığına geri dönmüş olmaktadırlar. Bu nedenle 
projenin vaatlerindeki bu türden söylemler de temelde yine bir gerçeklik 
halinin kriziyle ortaya çıkacak olan yeni koşulları ve gündelik hayat tarzını 
açık eden cinstendir. Burada inşa edilen proje, artık ölümsüzlük hissiyle 
bezenmiş bir döngüselliğin temelinde, dünyevi bir son olacağı hissini orta-
dan kaldırmak olmaktadır.

Resim 10: Piyalepaşa İstanbul projesinin satış katalogunun yedinci sayfası
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Resim 11: Piyalepaşa İstanbul projesinin satış katalogunun yedinci sayfasında 
yer alan metin

Piyalepaşa İstanbul projesinde ortaya konulan ‘tarihsellik’ ve ‘geçmiş’ 
teması, projenin satış katalogundaki ilerleyen sayfalarda adeta bir öğreti 
biçimine dönüştürülerek, aktif bir kamusal ve bağlanma (ortaklık) stra-
tejisinin anlatısına dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Nitekim projenin bu 
noktadaki vurguları bir bakıma “eski güzel günler” imgesini somutlaştıran 
söylemlere dönüşmektedir ve bunu da “yaşam paylaşmak için” sloganıy-
la yapmaktadır. Bir bakıma, ‘kaçışa endeksli hayatlar’ talebinde bulunan 
muhtemel alıcılarına, onları etkilemek adına proje dahilinde bir dünyevi 
kapatılmışlık biçimini sunmanın da çabasında olmaktadır. Bunu da proje-
den ev alarak içerisinde yaşamaya karar verenlere özgü bir ‘cennet’ sunma-
nın vaadiyle yapmaktadır. Nitekim buradaki vurgu “hayat paylaşmaktır” 
konseptiyle ilerlerken, dışarıdaki kentin (yani şimdiki kentin) buna özgü 
niteliklerde olmadığının da altını çizerek ilerlemektedir. Aslında vurgusu 
yapılanlar, bütünsel olanı merkeze koyan modern kentin, bir belirsizliğin 
yaşam alanına dönüşerek nasıl ‘yaşanılmaz’ hale geldiğinin anlatısı nite-
liğindeki saptamalardır. Fakat projenin bu türden vurguları yaptığı yerde 
‘geleceğe’ dair bir dünyevi kurgu inşa etmekten geride durmadığı dikkati 
çeken bir detaydır. Bunu yaparken de seküler koşulları öne çıkaran mo-
dernist bir tavırla “eski güzel günler” şeklindeki geçmiş mitlerini anlamlı 
hale getirmenin çabasında olduğu da gözden kaçmamaktadır. Çünkü geç 
modern evrede yükselmekte olan ‘neokabilesel hayatın’ da bir anlam kur-
gusuna ihtiyacı vardır ve de bunu da geçmişe başvurmadan ortaya koyabil-
mek oldukça zor görünmektedir. Bu nedenle katalogun onuncu sayfasın-
daki metnin devamında böylesi bir kurguyu var edebilmek için: “Avlu ve 
meydan eskiden ilim ve ibadetti. Selamlaşmak, şakalaşmak, hal hatır so-
mak, yardımlaşmak, ortak düşünceyi ve hayatı paylaşmaktı. Semt olmaktı. 
Ait olmaktı. Güvende olmaktı” şeklinde vurgular yapılmaktadır. Nitekim 
bu türden vurgular, temelde projenin kadim kamusal hayat ve eski güzel 
günler imgesinin ardında gerçeklikte neyi kurgulamakta olduğunu ortaya 
koyan türden anlatılar niteliğindedir. Fakat burada geçen söylemler bir 
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yandan da söz konusu projenin kurgulamak istediği dilin ne kadar da ka-
fası karışık hallerde olduğunu açık eden vurgulama biçimleri olmaktadır. 
Çünkü ‘kadim kamusal’dan kasıt, katalogun ön sayfalarında geçen şek-
liyle; “çeşitlilik”, “renklilik” ve “farklı sesler” olduğu yönünde vurgular 
yapılmaktaydı. Hatta söz konusu proje bu tarz vurgular üzerinden bir ka-
dim/tarihi Piyalepaşa imgesini yaratmanın çabasındaydı. Nitekim burada 
da hayatı paylaşmak ve ‘semt olmak’ yönünde “kaynaşmak” bağlamında 
ortaya konulan kamusal hayata dair rutinler ve sorumluluklar “ortak dü-
şünceye sahip olmak” vurgusuyla dile getirilmektedir. Ancak unutmamak 
gerekir ki metinde bahsi geçen kadim kamusallardaki kaynaşma halleri, 
ortaklıklara ait toplanma alanlarında karşılaşılan farklılıklarla temâsı bir 
gereklilik olarak ortaya koymaktaydı. Fakat projedeki “ortak düşünce” 
vurgusu ise, aktif bir kamusala ait olan çeşitlilik ve farklılık temalarını es 
geçen bir vurgu biçimi niteliğindedir. Hatta proje kadim kamusal alanın bu 
türden özelliklerini köreltmeyi vaat ederken de temelde ortaya konulacak 
olan konsepte dair rasyonalleştirici bir arka plan oluşturmanın çabasında 
olmaktadır. Nitekim söz konusu proje, temelde ortaya koyduğu konsepte 
özgü hayatı talep edenlerin, benzeşik kodların ürünü hayatlara sahip oldu-
ğunun vurgusunu yapmaktadır. Bunu yaparken de içerideki oluşturulmak 
istenen yaşamın, kadim kamusala ait olan tekinsizliklere ve rastlantısallık-
lara açık olmadığını sıklıkla ifade etmektedir. İçeride inşa edilmek istenen 
gündelik hayatlar açısından, kadim kamusala ait olan bu türden özellik-
lerin bir sorun olarak algılanabileceğinin farkındalığını ortaya koymakta-
dır. Aslında satış ve pazarlama materyallerindeki hakim söylem örtük bir 
dille kitlesine, yalıtılmışlığa içkin benzerliklere dayalı kodları vaat ederek 
“eski güzel günlerdeki gibi” vurguları yapmaktadır. Hatta bunu yaparken 
de “selamlaşmak, şakalaşmak, hal hatır sormak, yardımlaşmak” mümkün 
olacak şeklindeki pratiklerle izah etmektedir. Tüm bunların karşılığının da 
konutları satın alacak kitlenin kentin geri kalanından yalıtılarak “güvende 
olunacağının” anlatımını yapmaktadır. 

Piyalepaşa İstanbul projesi tüm bu tarz vurgular eşliğinde aslında ‘ak-
tif bir kamusalın’ sıradanlığı olan ‘dokunmaya’ ve ‘temasa’ dair korkular 
yaşayan geç modern bireylere, kontrollü ve kurgusu baştan belli yalıtılmış 
ve homojen bir kamusal alanın vaadinde bulunmaktadır. Nitekim burada 
bulunan ve ilk bakışta çelişkili ve ‘kafası karışık’ gibi görünen kurgulama 
biçimi, aslında ‘hedef kitleyi’ (geç modern bireyleri) merkeze koyan bir 
sunum olduğu düşüncesini odağa yerleştirince, olduğundan daha da an-
lamlı hale gelen vurgular biçimine dönüşmektedir. Çünkü ortaya konulan 
‘eski güzel günler’ vaadinin altında, dokunma ve karşılaşmanın korkuları-
nı ortadan kaldıran bir ‘kontrollü güvenlik’ alanının vaadinde bulunulduğu 
çok açıktır. Ancak söz konusu durumun dışarıya endeksli hale getirilen 
saptamalarına karşılık site içerisinde dokunma ve karşılaşma korkuları-
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nı ortadan kaldırmayı vaat eden bir kontrollü güvenlik alanını vaat etmiş 
olduğu hemen dikkati çekmektedir. Tüm bu türden vurguların alt metni, 
aslında yaşanan gündelik hayata dair var olan belirsizliğin ortaya çıkardı-
ğı koşulların makulleştirilmiş (ya da anlamlı hale getirilmiş) şekillerdeki 
aşılma çabası olmasıdır. Olanlar ise söz konusu gerçekliğin tarihsellik ve 
kadimsellik kodları etrafında aşılabilir hale getirilmesinden başka bir şey 
değildir. Bunun da anlamı, bir gündelik hayat krizine dönüşen gerçekliğin 
yeni bir formda kodlanmış olarak bireylerin hayatına dahil edilmesi ol-
maktadır.

Resim 12: Piyalepaşa İstanbul projesinin satış katalogunun onuncu sayfası

Resim 13: Piyalepaşa İstanbul projesinin satış katalogunun onuncu sayfasında 
yer alan metin

Nitekim katalogun on birinci sayfasında bulunan ‘çizim şeklindeki 
görseller’ ve mevcut projeye dair beklenti ve vaatler bağlamındaki ‘me-
tin’, temelde oluşturulmak istenen kurgunun ne şekillerde dışa vuruluyor 
olduğunu daha da detaylandıran türden örneklerdir. Burada ortaya konu-
lan anlatılar göre; dışarıda, güvenli olmayan ve hatta öngörülebilmesi dahi 
mümkün olmayan kamusal hayatın rastlantısallıkları ve tekinsizlikleri bu-
lunmaktadır. Bu nedenle ki belirsizliklerden kaynaklı olarak rastlantısallığı 
ve tekinsizliği de bir güvensizlik faktörüne eşitleyen geç modern hayatın 
ürünü  olan geç modern bireyler için kentin kamusal yaşamı, aktörlerinin 
gündelik hayatlarından dışlanması gereken bir gerçekliğe dönüştürülmek-
tedir. Fakat rutinlerin dışına çıkarılmasının bir gereklilik olarak algılandığı 
böylesi hayatlar, aynı zamanda beraberinde gündelik eylem tarzlarına dair 
bir anlamsızlaşma ya da gereksileşmesi sürecinin yaşanmasına da neden 
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olmaktadır. Nitekim projenin satış ve pazarlama materyallerinde vurgusu 
sıklıkla yapılan “eski güzel günler” sahip olduğu ortaklık hisleri nedeniy-
le içinde rastlantısal ve tekinsiz olan ilişkileri de barındırmaktaydı. Fakat 
söz konusu kamusal deneyimler hakim doğasından ötürü, söz konusu kitle 
için artık deneyimlenmesi mümkün olmayan bir kent gerçekliğine karşı-
lık gelmektedir. Bu gerçekliğin farkındalığını yaşayan ‘piyasa aktörleri’ 
(güvenlikli sitenin pazarlayıcıları) ilgili kitleye dair bu “belirsizlik halini 
ekip biçmeyi” bir fırsata dönüştürmektedir. Bu nedenle ki şirketler de he-
men her projede, her türden rastlantısallık ve tekinsizliğin ‘kontrollü hale 
getirildiğine’ dair imgeleri kullanmaktan hiç çekinmemekte ve hatta bu 
türden imgeleri bir vaat olarak sunum dillerinin içine yerleştirmektedir-
ler. Bu nedenle de proje katalogunda geçen: “Avlu ve meydan (agora ya 
da toplanma alanları) bugün Piyalepaşa İstanbul’un kalbi olacak. Bak-
kalı, simitçisi, manavıyla gündelik hayatın aktığı, kahvelerin yudumlandı-
ğı, sohbetlerin kuş seslerine karıştığı, esnafın şakalaştığı, rüzgarın estiği, 
yağmurun ıslattığı, güneşin kuruttuğu geniş caddeleriyle buluşma nokta-
sı... Yeşil ve güvenli avluda çocuklar neşeyle oynayacak, anne babaların 
gözü arkada kalmayacak” şeklindeki vurgular, temelde hedef kitlesinin 
‘eski güzel günlerdeki gibi’ (burada kontrollü ve kapatılmışlığın ürünü bir 
şekilde de olsa) rastlantısallık ve tekinsizlik vaat eden hayatı, proje içeri-
sinde nasıl yaşıyor olacaklarının anlatısını yapmaktadır. Bu tarz anlatıla-
rın temeldeki amacı; söz konusu mekanı, kullanıcılarının gözünün arkada 
kalmasına neden olan radikal güvensizlik hallerini, kontrol altına alıyor 
olduğunun izlenimini yaratabilmektedir. Nitekim içeriye dair de olsa bir 
rastlantısallık ve tekinsizlik vaadinin sunacağı olası mutluluk hali, aslında 
dışarıya dair bir kontrol ve yalıtılmışlıkla tesis edilmek istenmektedir. Bu-
radaki kurgusallıkta var olan tezatlık; içerideki özgürlüğe dair konseptin, 
dışarıdaki gerçekliğe karşı inşa edilecek kapatılma biçimleriyle sağlanacak 
olmasıdır. Tüm bunlara karşılık olarak da ortaya çıkan halin de ‘kadim 
kamusallara’ özgü şekillerde olduğu katalogda sıklıkla beyan edilmektedir. 
Ancak burada var olan rutin, güvenlik ve her türden temas şekli temelde 
eski bildik ‘hikayelerdeki’ hayatın parçalanmasını makulleştirmekten baş-
ka bir şey olmamaktadır. Resimdeki çizim ve sayfanın sağ üst köşesindeki 
simidin taşıdığı yan anlam; her ne kadar ‘kadim geleneksel hayata’ dair bir 
gösterge olsa da ortaya çıkan gerçeklik bu kurgunun çok dışında bir yerde 
durmaktadır.
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Resim 14: Piyalepaşa İstanbul projesinin satış katalogunun on birinci sayfası

Resim 15: Piyalepaşa İstanbul projesinin satış katalogunun on birinci sayfasında 
yer alan metin

Ancak tüm bu kurgulama biçiminin ve tarihsellik anlatısının, piya-
sanın aktörleri için meta merkezli tüketimlerde karşılıklar bulmaması, bir 
bakıma onların ortaya koymayı istediği mevcut anlamı hükümsüz hale ge-
tirmektedir. Nitekim kadimsellik bağlamında ortaya konulan ve detaylan-
dırılan projelerin ‘geçmiş’ anlatısı, başlangıçta hayatı anlamsız hale getiren 
ve postmodern evrede de giderek kanıksanan döngüsel zaman biçimine 
karşılık çizgisel zamanlar inşa etmenin vaadinde bulunmaktadırlar. Hatta 
projeler bunu yaparken sıklıkla mekana dair bir “yaratılış miti” ya da “baş-
langıç noktası” mukabilinden anlamlı çıkış noktaları inşa etmekten de ge-
ride kalmamaktadır. Bu uğurda; tarih, İbrahimi kamu, Mimar Sinan, Piyale 
Paşa ve diğerlerinin önemli birer göstergeye dönüştürülmesi de söz konu-
su projeler için bir sorun teşkil etmemektedir. Hatta kadim kamusalların 
‘külliyesi’, ‘mabeti’, ‘avlusu’, ‘ibadeti’ ve bunların ürünü etkileşimleri de 
bu uğurda imgesellikler üstlenen araçlara rahatlıkla dönüştürülebilmekte-
dir. Fakat ortaya konulan anlatı ve vaatlere yakından bakıldığında, sadece 
kurgusal olanı makul göstermenin aracı olmanın ötesine geçmedikleri de 
dikkatlerden kaçmayan bir gerçekliktir. Çünkü bu türden projelerin altında 
duran temeldeki gerçeklik, onların bir piyasa sunumu olduklarının gizlen-
mesini ya da bu konuda üstlerinin örtülüyor olması halini bir zorunluluk 
kertesine taşımaktadır. Söz konusu projelerin temeldeki çıkış noktaları bir 
bakıma tüketim ve tüketime içkin olan haz ilkeleri etrafındaki gerçeklikle-
re bağımlıdır. Nitekim bu türden projeler sonuçta diğer tüm tüketim para-
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metreleri gibi bir yere varmayan ve her haz ediminin ardından bir diğerine 
koşmak yönüyle motive eden çıktılar hükmündedir. Ortaya konulan sim-
geselliklerin vaadi ise, sunumu daha inandırıcı göstermekten başka bir şey 
olmamaktadır. Çünkü bu tarz projeler de, tüketim toplumundaki tüm diğer 
çıktılar gibi, nihai varış çizgilerini yok eden tüketimsel hayatın döngüsel-
liklerinde akmakta olan bir gerçekliğin üzerine kurgulanmaktadır. Yaşanan 
belirsizliklere dair ortaya konulan tüm söylemler ve öncesindeki makul-
leştirici anlatıların hepsi, modern tüketim toplumunun önemli mekanları-
nın prototiplerini projelerin içerisinde sunabilmeyi bu bakımdan onlar için 
önemli bir avantaja dönüştürmektedir. Çünkü hazzı merkeze koyan post-
modern hayat, tüm simgeselliklerin meta merkezli olan şekillerde karşılık 
bulması halinde ancak kendisini etkin kılabilmektedir.

Nitekim Piyalepaşa İstanbul’un satış katalogunun on ikinci sayfasın-
daki çizim ve söylemler de bunu ziyadesiyle ortaya koyan cinsten örnek-
lerdir. On ikinci sayfadaki yazı; “her köşesinde İstanbul var” başlığıyla 
başlamaktadır. Fakat projenin “her köşesinde İstanbul” olacağı yönünde-
ki söylemin metnin ilerleyen kısımlarında tüketimle özdeşleşmiş İstanbul 
mekanlarına atıfta bulunarak ortaya konulduğu görülmektedir. Katalogda 
vurgusu yapılan: “Binalarında yaşayan insanları... Nişantaşı’nın zarif ışıl-
tısı, Beşiktaş’ın genç ve hareketli yaşantısını, İstiklal Caddesinin genişliği 
ve çok kültürlü yapısı alacak bu semtin sokaklarında” sözleri bunun ispatı 
olan cinstendir. Tüm bu ifadelerin eşliğindeki temel amacın tüketim oldu-
ğunu açık eden bir başka önemli nokta, sayfadaki resimde bulunan tüm bi-
reylerin gösterilme şekillerinde netlikle açığa çıkmaktadır. Çünkü sayfada 
yer alan resimde belli belirsiz siluetler içinde en belirgin hale getirilen şey, 
tüm bireylerin elinde ‘tüketime’ karşılık gelen göstergelerin öne çıkarıyor 
olmasıdır. Bir bakıma satış ve pazarlama stratejindeki tarihselliğe ve ka-
dimselliğe içkin hale getirilen her türden anlatı ve vaat, son kertede tüketim 
ve haz ilkesiyle kesilerek (hatta sonsuz kere kesilebilme ihtimalini de vaat 
ederek) ortaya çıkarılmak istenen ‘kapatılmışlığın’  kodlarını ziyadesiyle 
açık eden niteliktedir. Nitekim sayfa on üçteki görsel ve anlatı bunu daha 
da detaylandıran bir örnek olmaktan başka bir şey değildir.  Ayrıca yine 
katalogda on sekizinci sayfada geçen “iyi alışverişler!” başlığı altındaki 
“hayatı moda, sinema ve lezzetlerle renklendirmek istediğinizde Piyalepa-
şa İstanbul...” şeklinde yapılan vurgu da tüm bir tarihin, kadimselliğin ve 
geleneğin tüketim özelinde ortaya konulan beden temalı ekonomi-politik 
eksende nasıl kurgulandığını ortaya koyan önemli bir vurgulama biçimidir. 
Bu bağlamıyla var olan söylem, vaat edilen pratikle birlikteliği çerçeve-
sinde düşünülünce, gerçekliğin bir krize ve belirsizliklere içkin bağlamlar-
da nasıl açığa çıktığının anlatımı olmaktadır. Nitekim ortada duran anlatı 
tekniği geçmişin, geleneğin ve kadimselliğin yeni tür belirsizlikler (ya da 
istikrarsızlıklar) namına nasıl tüketimsel göstergelere entegre edildiğinin 
anlatımı olmaktadır. Bir bakıma da yüzlerce yıl geriden başlayan anlatı, 
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her ne kadar bütüncül söylemlerde ortaya çıkıyor görünümünde olsa bile, 
son kertede beden temalı özelleri kutsamanın aracı olmaktan öteye geç-
memektedir. Kataloglardaki söz konusu sayfalar, görselleri ve ilişiğindeki 
söylemler de bunu detaylandıran eden örnekler niteliğindedir.

Resim 16: Piyalepaşa İstanbul projesinin satış katalogunun on ikinci sayfası

Resim 17: Piyalepaşa İstanbul projesinin satış katalogunun on ikinci sayfasında 
yer alan metin

Resim 18: Piyalepaşa İstanbul projesinin satış katalogunun on sekizinci sayfası

Resim 19: Piyalepaşa İstanbul projesinin satış katalogunun on ikinci sayfasında 
yer alan metin
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Sonuç ve Değerlendirme

Geç modern evrenin özelliklerini üzerinde taşıyan günümüzün geç 
modern bireyleri giderek gelenek ötesi hayatlar yaşayan kitlelere dönüş-
mektedirler. Bu türden hayatların en temeldeki özelliği ise geçmişle ya da 
gelenekle olan bağlarını koparmış olmasıdır. Böylesi hayatlar geçmiş ve 
geleceğin karşılıklı etkileyen olması halini giderek yitirdikleri için artık 
gündelik hayatlarının merkezine geleceği çekmenin çabasındadırlar. Bu 
nedenle geç modern zamanların gelenek ötesi toplumlarında geçmiş bu-
günü belirleyen referans sistemi olmaktan çıkmaktadır. Buna karşılık bu-
günü belirleyen referanslar ise daha çok gelecek temalı çıktılar olmaktadır. 
Ancak gelecek, kontrolü mümkün olmayan bir referans sistemi olurken, 
gündelik hayatı da bir belirsizliklerle baş başa bırakmaktadır. Belirsizlik 
halinin etkin olduğu yaşam koşulları bireylerin uzun vadeli stratejiler ge-
liştirmelerinin de önüne geçmektedir. Bu koşulların en temeldeki çıktısı 
geç modern zamanlardaki gündelik hayatların giderek uzun erimli gerçek-
liklerden uzaklaşması olmaktadır. Bu evredeki hayatın kısa vadeli günde-
lik stratejilerine endekslenerek sığlaşmalar yaşamasının en temeldeki ne-
denlerinden birisi de budur. Geç modern bireyin gelenek ötesi yaşamının 
en temeldeki özelliklerinden birisi bu türlü gerekçelerle kendisini uzun 
süreli ortaklıklarla da ilişkili hale getirememesi olmaktadır. Çünkü gele-
nek ötesi hayatlar her türden uzun erimli stratejiyi geçersiz hale getirdikçe 
toplum gibi kalıcı ortaklıklar da giderek anlamsız hale getirmektedir. Buna 
dayalı olarak geç modern bireylerin geniş ortaklıklara ait gelenekleri iptal 
etmesi gibi geçmişi ve tarihsel anlatıları da geçersizleştirmesi süreci ortaya 
çıkmaktadır. Ancak bu durum beraberinde bireylerin başlangıç mitlerini 
ve nereden geldin anlatılarını iptal etmenin nedeni olmaktadır. Nitekim bu 
türden vurgular hayatın sığlaşmasına karşılık gerçeklikler niteliğinde olsa-
lar da bireylerin kendilerine dair ontolojik açıklamalarını iptal etme nedeni 
olduğu için içerisinde günümüze dair bir kimliksel kriz halini barındırmak-
tadır. Bu açıdan geçmişi ya da tarihsel olanı hükümsüzleştiren geç modern 
yaşamlarda bireyler yaşadıkları belirsizlik hallerine dayalı olarak büyük de 
bir anlamlı geçmiş krizi ve hatta buna dayalı olarak da büyük bir kimliksel 
varoluş bunalımı yaşamaktadırlar.

Tüm bu gerçekliklere dayalı olarak dikkati çeken başka bir önemli 
noktaysa bu türden bütün belirsizlik hallerinin piyasa aktörlerinin ekip 
biçmesine uygun topraklar olması durumudur. Nitekim sığlaşan gündelik 
hayatların gelenek ötesi kodları dikkate alındığında, bu durumun belirsiz-
liğe içkin güvensiz hayatların yükselmesinin de nedeni olduğu rahatlıkla 
görülmektedir. Hal böyle olunca geçmişi yitiren geç modern hayatlara dair 
yeni bir kalıcılık vaadi olarak ortaya çıkan konut sunumlarının bu bağ-
lamda yaşadığı farklılaşmalar bugünlerde dikkati çeken önemli bir nokta 
niteliğindedir. Çünkü ilgili konut şirketlerinin mevcut bağlama uygun pa-
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zarlama stratejileri geliştirerek, söz konusu belirsizlik hallerini bir fırsata 
dönüştürdükleri görülmektedir. Yükselen yeni tarz konutlara dair sunumlar 
tarihselliği, kadimsel koşulları ve bunlara içkin başlangıç mitlerini yeni-
lenen kamusal koşullara ve özel hayatlara içkin belirsizlik halleri etrafın-
da pazarlamaktadırlar. Bu türden sunum ve pazarlama dilinin etrafındaki 
kurgusal koşullar, geç modern bireylerin gelenek ötesi hayatlarında ortaya 
çıkan kamusal hayattan çekilme tavırlarına ve yükselen özel hayatın kut-
sanmışlıklarına özgü bir tarihselliğin de vaadinde bulunmaktadır. Bu haliy-
le bireylere sunulan yeni konut biçimleri -her ne kadar pratikleri açısından 
geç modern koşullardan sapkın değerler ortaya koymasalar da- kitlelerine 
yitirdikleri geçmişe dair anlatılar vaat etmenin çabasında olmaktadır. Ayrı-
ca tüm bu vurgulara dair pazarlama dillerini de tarihsel söylemlerin arkası-
na geçerek sunmanın gayretinde oldukları görülmektedir. Bu nedenle son 
zamanlarda yükselen bu yöndeki pazarlama trendini Piyalepaşa İstanbul 
projesi özelinde detaylandırabilmek ve anlayabilmek mümkün olmuştur. 
Nitekim böylesi proje sunumlarının satış süreci boyunca ortaya konan 
söylemlerinin tüketim temalı özel hayatlar ve bunun uzantısı olan ekono-
mi-politik koşullara özgü olan haz kültürünü dışlamaksızın, kitlelerine bir 
başlangıç miti ya da kadim geçmiş anlatıları sunmanın gayretinde olarak, 
onları kendisine çekmenin çabasında olduğu anlaşılmaktadır. Bu açıdan 
son dönemlerde tarihsel temalar etrafında yükselmekte olan satış dilinin, 
yükselmekte olan yeni konut rejimleri özelindeki gerçekliğini bu bağlam-
da okumak ve anlamlandırabilmek mümkündür.
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1. Giriş

Son yıllarda küresel rekabetin ortaya çıkardığı yenidünya düzeni, sü-
rekli değişen ve gelişen çevre şartları, işletmelerin değişimlere hızla uyum 
sağlamalarını ve girişimsel düşünce yapılarını, yönetim sistemlerinin odak 
noktası haline getirmelerini zorunlu kılmaktadır. Çünkü bu değişimlere 
cevap vermek ancak işletmenin girişimci faaliyetlerine bağlı olmaktadır 
(Kaygın, 2012: 99). Dolayısıyla hızlı değişimlerin yaşandığı ve belirsiz 
çevre şartlarının hâkim olduğu günümüz dünyasında, iç girişimciliğin 
işletmelere, rekabet avantajı sağlamak için önemli bir araç olduğu ifade 
edilmektedir. İç girişimcilik, bir örgütü kârlılık, kendi kendini yenileyerek 
dinamik bir yapı kurma, bilgi kazanımı ve uluslararası başarı için harekete 
geçmeye teşvik eder. İç girişimcilik kavramı, girişimsel düşünce sonucun-
da oluşan, yenilikçi düşünce tarzı, beceri ve kapasite elde etme kabiliyetini 
artırmaya odaklıdır. Bu kazanımı elde edebilen örgütler, rakiplerinden bir 
adım daha önde olma şansını yakalayabilmektedir. Yıkıcı rekabetin hâkim 
olduğu, belirsiz ve karmaşık piyasa şartlarının geçerli olduğu bir ortamda, 
sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmenin yolu, yenilik yapmaktan geç-
mektedir. Bir örgütü yenilik yapmaya teşvik eden güç ise, iç girişimciliktir 
(Gürel, 2012: 57). Dolayısıyla iç girişimcilik faaliyetleri işletmenin iç di-
namiklerini harekete geçiren önemli bir süreç olarak görülmektedir.  

İç girişimcilik hem örgütsel hem de ekonomik kalkınmada önemli bir 
unsur olarak görülmektedir. İşletmelerin performansı ve ekonomik açıdan 
yeniden canlandırılması üzerindeki faydalı etkisi sebebiyle 1980’lerin ba-
şından beri iç girişimcilik araştırmacıların ilgisini çeken bir konu olmuştur 
(Antoncic ve Hisrich, 2001: 496). İç girişimcilik yenilikler yoluyla fark-
lılıkları ortaya çıkaran, yeni rekabet alanları yaratan, kendini değişimlere 
hazırlamak yoluyla rekabetçi bir yapıya kavuşarak değişimlere öncülük 
eden ve çevresel tehditleri algılayıp fırsatlar için sürekli hızlı adımlar atan 
işletme davranışlarını yansıtmaktadır. (Kaygın, 2012: 96). Dolayısıyla iç 
girişimcilik sayesinde işletmeler faaliyetlerinde daha dinamik bir yapıya 
kavuşma imkanı bulacaklardır. Diğer bir ifadeyle dünyada yaşanan hızlı 
değişim sayesinde işletmeler varlıklarını sürdürebilmek ve rekabette ha-
yatta kalabilmek için girişimsel faaliyetlere daha fazla önem vermek zo-
rundadırlar (Kuratko, Hornsby ve Bishop, 2005:277).

İç girişimciliğin öneminden hareketle iç girişimcilik kavramını ana 
hatlarıyla incelemeyi amaçlayan bu çalışma kapsamında iç girişimcilik 
kavramı, girişimci ve iç girişimci kavramı arasındaki farklılıklar, iç giri-
şimciliğin önemi, iç girişimciliğin işletmelere sağlayacağı faydalar, iç gi-
rişimciliğin özellikleri, iç girişimcilik için gerekli koşullar, iç girişimcilik 
stratejisinin unsurları, iç girişimcilik boyutları, iç girişimciliği etkileyen 
bireysel, örgütsel ve çevresel faktörler ele alınmıştır. Yapılan bu çalışmayla 
iç girişimciliğin genel bir çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır.
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 2. İç Girişimcilik Kavramı

İç girişimcilik, mevcut bir işletme içindeki girişimcilik olarak tanım-
lanmakta ve büyüklüğüne bakılmaksızın mevcut bir işletme içinde devam 
eden bir süreç olarak görülmekte ve yeni iş girişimlerinin yanı sıra, yeni 
ürünler, hizmetler, teknolojiler, yönetim teknikleri, stratejiler ve rekabet 
geliştirme gibi diğer yenilik faaliyetlerinin sürdürülmesini ifade etmekte-
dir (Antoncic ve Hisrich, 2001: 498). İç girişimcilik, “faaliyet halindeki 
organizasyonlardaki girişimcilik” olarak ele alınmaktadır. İç girişimci-
lik, örgütsel ve genel ekonomik gelişmede çok önemli dinamik bir unsur 
olarak değerlendirilmekte ve hem akademisyenler hem de uygulamacılar 
bu kavrama ilgi göstermektedirler. Bu ilginin temelinde, iç girişimciliğin 
firmaları gerek karlılık gerekse ekonomik büyüme bakımından yeniden 
canlandırması ve performanslarını iyileştirmesi yatmaktadır. İç girişimci-
lik sadece belirli sektörlerde faaliyet gösteren işletme organizasyonlarına 
yönelik de değildir. Aynı zamanda bir bütün olarak ekonomiyi ele almakta 
ve her türlü işletme organizasyonlarına yönelik olabilmektedir. Çünkü iç 
girişimcilik bir ekonomiyi, verimlilik artışları, en iyi işletme uygulamaları-
nın ortaya çıkarılması, yeni endüstri alanlarının yaratılması ve işletmelerin 
uluslararası rekabet seviyelerini yükseltmesi bakımından etkileyebilmek-
tedir (Ağca ve Yörük, 2006: 162-163).

İç girişimcilik, kurulu mevcut işletmelerde pazar geliştirme ile ürün ve 
süreç yenilikleri yoluyla yeni işler ortaya çıkarmayı amaçlayan resmi veya 
gayri resmi eylemlerdir (Zahra, 1991: 260). İç girişimcilik; var olan örgütü, 
risk alma, yenilik-aktif rekabet davranışları ve satışlar yoluyla harekete ge-
çirmeyi ve yeniden canlandırmayı, var olan örgüt içerisinde yeni bir girişim 
yaratmaya yol açan girişimsel faaliyetleri, örgütün ana fikrini yenilemeyi ve 
örgütü dönüştürmeyi amaçlamaktadır (Onay ve Çavuşoğlu, 2010: 49). The 
American Heritage Dictionary, iç girişimciyi büyük bir firma içinde bir fikri 
karlı bir nihai ürüne, risk alma ve yenilik yoluyla dönüştürme sorumluluğu-
nu üstlenen kişi olarak tanımlamaktadır (Gürel, 2012: 58). Araştırmacıların 
çoğu organizasyonlardaki girişimcilikle ilgili çabaları tanımlamak için çeşit-
li kavramlar kullanmaktadırlar. Daha çok orta ve büyük ölçekli organizas-
yonlar içerisindeki girişimcilik eğilim ve davranışlarını açıklamak için kulla-
nılan iç girişimcilik kavramıyla aynı anlamda veya ilgili kavramlar olarak; iç 
girişimcilik, kurum girişimciliği, şirket girişimciliği, kurum içi girişimcilik, 
firma seviyeli girişimcilik eğilimi, sürekli girişimcilik kavramlarının kulla-
nıldığı görülmektedir (Ağca ve Kurt, 2007: 87).

3. Girişimci ve İç Girişimci Kavramı Arasındaki Farklılıklar

Girişimcilik genel olarak “ekonomik fırsatların yeni değerlere dö-
nüştürüldüğü bir süreç olarak” tanımlanabilir. İç girişimcilik ise, faaliyet 
halindeki bir örgütteki her konuda yenilik yapabilmek için alışılagelmiş 
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fikir ve iş görme yöntemlerini değiştirerek, risk almaya ve yenilikçi ol-
maya yönelik davranışlar olarak ifade edilebilir (Gürbüz vd., 2010: 129). 
Girişimcilik; girişimcinin bir değer yaratmak amacıyla bir fırsatı tanımla-
ması, değerlendirmesi, bu fırsattan faydalanmak için gerekli faaliyetlerin 
yapılmasını kapsayan bir süreçtir (Kaygın, 2012: 96). İç girişimci, risk ala-
rak yenilik yaparak pazardaki fırsatları yakalayıp onları karlı iş fikirlerine 
dönüştüren ve pazara sunarak değişimi sağlayan kişidir (Yazıcıoğlu, vd., 
2011: 275).

Girişimci, bir ekonomiye yön veren iki farklı kişi olan tüketici ve te-
darikçi arasında yer alan ve işin merkezi yerinde bulunan asıl iş olan üreti-
mi örgütleyen dinamik bir kişidir. Diğer bir ifadeyle girişimci işi soyut hal 
denilen fikir halinden alıp somut şekle dönüştüren ve gerçekleştiren ger-
çek kişidir (Top, 2006: 5). Girişimci ve iç girişimcinin özellikleri aldıkları 
sorumluluklar ve karar verebilme sınırları açısından birbirinden farklıdır. 
Her ikisinin de aldıkları risk sonucunda katlanmaları gereken kayıp ya da 
kazandıkları ödülün boyutları farklıdır. Bu farklılık aldıkları sorumluluk 
ve yetkiden kaynaklanır.  İç girişimciler mevcut bir işletmedeki kurulu di-
namiklerle çalışmak durumundadırlar. İşletmenin yapısı, süreçler, prose-
dürler ve kültür gibi değişkenlerden etkilenirler. Dolayısıyla iç girişimciyi 
kısıtlayan işletme çemberiyken, girişimcinin oyun alanı daha geniştir. Aşa-
ğıda girişimcinin ve iç girişimcinin benzer ve farklılık taşıyan özellikleri 
sıralanmıştır (Odabaşı, 2005: 66-67):

Girişimci ve iç girişimcinin benzer özellikleri:

•	 Her ikisi de öncü ve yenilikçiliğe odaklıdır. Yeni ürünler, yeni sü-
reçler ve yönetim teknikleri konusunda farklılığı yakalamaya çalışırlar.

•	 Her ikisi de fırsatları kovalar ve katma değeri yüksek ürünler ya-
ratmaya odaklıdırlar.

•	 Her ikisi de risk alırlar.

•	 Kaynakları etkili ve verimli kullanabilirler.

Girişimci ve iç girişimcinin farkları 

•	 Girişimci geliştirici iken iç girişimci güçlendiricidir.

•	 Girişimcinin savaşı pazara yönelik iken iç girişimcinin savaşı şir-
ket kültürüne yöneliktir. Girişimci pazardaki engellerin üstesinden gelme-
ye çalışırken iç girişimci daha iyiye yönelik şirket içi engellerin üstesinden 
gelmeye çalışır.

•	 Girişimcinin çoğu zaman kaynakları sınırlıdır, kendisi fon yarat-
mak zorunda kalır. İç girişimci ise var olan fonları kullanır.
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•	 Girişimcinin katlandığı risk işletmeyi ilgilendirirken iç girişimci-
nin katlandığı risk kariyeri ile ilgilidir.

Yapılan araştırmalar kapsamında iç girişimcilerin, geleneksel yöne-
timden daha farklı ve girişimsel yönetime biraz daha yatkın bir tarzı be-
nimsediklerini ortaya koymuştur. Gerçekte girişimci ve geleneksel yöne-
tici profilleri incelenirken, iç girişimci profili de üçüncü bir tip olarak ele 
alınacak düzeyde farklılıklar göstermektedir. Bu tip araştırmalara örnek 
olarak Gifford Pinchot tarafından gerçekleştirilen çok kapsamlı bir çalışma 
gösterilebilir. Geleneksel yönetim ile girişimci ve iç girişimci arasındaki 
benzerlikleri ve farklılıkları inceleyen bu geniş analizin daraltılmış versi-
yonu Tablo 1’de yer almaktadır (Berber, 2000: 39).
Tablo 1: Geleneksel Yönetici, Girişimci ve İç Girişimci Profillerinin Karşılaştı-

rılması 

 Geleneksel Yöne-
ticiler

Girişimciler İç Girişimciler

Temel Motivas-
yon Faktörleri

Terfi ve diğer geleneksel 
kurum ödülleri (büro, 
kurmaylık, güç, vb)

Özgürlük, yaratılacak 
fırsat ve para

Özgürlük ve kurum 
ödüllerinde gelişim 
sağlayabilme

Faaliyet Direkt katılımdan 
çok, yetki verme ve 
yönlendirme eğilimi

Direkt katılım Yetki vermekten çok 
direkt katılım

Risk Durumu Dikkatli Makul riski üstlenen Makul riski üstlenen
Statü Statü sembollerine 

yoğunlaşmış
Statü sembolleri ile 
ilgisi yok

Geleneksel kurum 
statü sembollerine 
yoğunlaşmamış, 
özgürlük arzusunda

Hata ve Başa-
rısızlıklar

Hata ve başarısızlıktan 
kaçma çabası

Hata ve başarısızlıkla-
rın üzerine gitme

Hazır olana ka-
dar riskli projeleri 
gözden uzak tutma 
eğilimi

Kararlar Genellikle üstleri ile 
uyum içerisinde

Hayallerini kararları 
ile izler

Hayale ulaşmak 
için başkalarını ikna 
edebilir

Kimler İçin Başkalarını memnun 
eder

Kendini ve müşterileri 
memnun eder

Kendini, müşterile-
rini ve sponsorları 
memnun eder

Aile Geçmişi Genellikle büyük 
organizasyonlarda 
çalışmış aile bireyleri

Genellikle girişimci, 
küçük işletme sahibi 
aile bireyleri

Genellikle girişimci, 
küçük işletme sahibi 
aile bireyleri

Başkaları ile 
İlişki

Temelde hiyerarşik Temelde karşılıklı ilişki 
ve anlaşmaya dayalı

Hiyerarşi içerisinde 
karşılıklı ilişkiye 
dayalı

Odaklanma Kurum içi ilişkiler Öncelikle teknoloji ve 
pazar

Hem iç hem dış 
koşullar

Sorun Çözme 
Tarzı

Sistem içinde sorun 
çözme

Bırakarak ya da baştan 
alarak büyük sorunların 
çözümünden kaçma

Sistem içinde sorun 
çözme

Kaynak: Berber, 2000: 40
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4. İç Girişimciliğin Önemi

Son yıllarda birçok işletme iç girişimciliğin artan önemini fark etmek-
tedir. İç girişimciliğe yönelen bu ilgi, sayısı hızla artan rakipler, geleneksel 
işletme yönetimi yöntemlerinin yetersiz kalması, yetenekli çalışanların iş-
letmelerden ayrılarak küçük ölçekli girişimciler haline gelmesi, artan ulus-
lararası rekabet, verimlilik ve etkinliğin artırılmak istenmesi gibi nedenler-
le giderek yükselmektedir (Odabaşı, 2005: 65).

İç girişimcilik faaliyetleri ile işletmenin kuruluş aşamasındaki heyeca-
nı canlı tutabilmek, çalışanları motive edebilmek, çalışanların yaratıcılık-
larını beslemek, işletmenin performansını artırabilmek, nitelikli çalışanla-
rın işletmede kalmasını sağlayabilmek, işletmenin gelişimini sürekli hale 
getirmek ve sürekli değişen tüketici taleplerini karşılayabilmek mümkün-
dür (Kozak ve Yılmaz, 2010: 95).

İç girişimcilik bir işletmenin hayatta kalması, kârlılığı ve büyümesi için 
önemlidir. İşletmenin faaliyetleri boyunca hesaplı, risk almada cesaretli ol-
masını, yeniliği sürdürmede bir işletmenin sorumluluk almasını ifade eder. 
İç girişimciliğin amacı rekabet avantajı için şirketin amacına yardım eden 
önemli yenilikleri geliştirmektir. Bu yenilikler şirketin stratejisine, ürün 
sunumlarına, iç organizasyona, pazar odağına ya da işletme modellerine 
uyarlanabilir. Ayrıca girişimci fırsatlardan faydalanma yoluyla organizasyo-
nu güçlendirebilir. İşletmeler, iç girişimcilikle performanslarını arttırmaya 
çalışırlar. İç girişimcilik rekabet avantajı sağlamak için önemli bir araçtır. 
Çünkü kavram var olan örgütte kârlılığı, stratejik yenilenmeyi, yeniliği, bilgi 
kazanımını ve uluslararası başarı için harekete geçmeyi vurgular. Girişimsel 
düşünce sonucunda oluşan yeni stratejik yön, yenilikçi beceri ve kapasite 
elde etme kabiliyetini artırmaya ya da kuvvetlendirmeye odaklanır. Bu saye-
de işletmeler rakiplerinden öne geçebilirler ve hayallerini gerçeğe dönüştü-
rebilirler (Kaygın, 2012: 98-99, Naktiyok ve Kök, 2006: 80).

İç girişimcilik, kaynakları daha etkin kullanmak, dengeli ve tutarlı bir 
şekilde büyümek için işletmeler tarafından kullanılan bir yönetim anlayışı-
dır. İç girişimcilik olgusu işletmenin yenilikler yapmak yoluyla yarınlarını 
garanti altına almaya çalışmanın bir yoludur. İşletmeler, iç girişimcilik uy-
gulamalarıyla yeni ürünler/hizmetler, yeni girişimler, stratejiler, yeni pazar-
lar, süreçler elde ederler. İç girişimcilik anlayışı, işletmenin dinamiklerini 
harekete geçirmeyi ifade eder. Bu sayede işletme hem daha farklı fırsatların 
peşinde koşarak daha farklı alanlara yatırım yapacak ve üretim faaliyetinde 
bulunacak hem de riski yayma şansı elde edecektir (Kaygın, 2012: 99).

İç girişimcilik, büyük örgütlerin karşı karşıya kaldığı atalet, durgunluk 
ve yenilik eksikliğini yansıtan dinazorlaşma sendromu için bir çözüm olabi-
lir. Çünkü örgütsel büyüklükle birlikte bürokrasi de kaçınılmazdır. Büyük-
lüğün yaratmış olduğu politika ve prosedürler altında yönetimler, minimum 
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risk alarak, kuralların ışığı altında sadece kendi fonksiyonel rollerini yerine 
getirirler. Bu nedenle, birçok büyük örgüt yöneticisi, bütçe ve kontrol izle-
yicisi, planlayıcı, organize edici ve kural yerine getirici niteliğine bürünür 
(Naktiyok ve Kök, 2006: 80). Dolayısıyla işletme, yeniliklere açık olma-
ma yönünde işleyen özellikte bir sistem yaratır. Böyle bir durumda örgütün, 
“dinazorlaşma sendromu”na yakalanmış olduğu söylenebilir. Bu sendrom 
ise olumsuz sonuçlar doğdurur. Çünkü statik yapılarından taviz vermeyerek, 
çevresel oluşumlar karşısında yeterli duyarlılığı göstermeyen örgütlerde, 
çevreyle uyumsuzluk sorunu meydana gelecek, uzun vadede ise paydaşlar 
için sürdürülebilir değer yaratma ihtimalini azalacaktır. Bu açıdan yenilik; 
faaliyetleri gözden geçirme, fırsatları izleme, sürekli yenilenme ve örgüt ça-
pında yenilik getirme olanaklarını sağlar (Naktiyok, 2007: 214).

Sanayi sonrası toplum olarak da ifade edilen bilgi toplumunda artık iş-
gücü yalnızca bir üretim faktörü olarak algılanmamaktadır. İşgücü, başarı-
nın stratejik belirleyicisi haline gelmiştir. Temel değerlerdeki bu dönüşüm 
bireysellik ve takım çalışmasının bir bileşimi olarak ortaya çıkmaktadır. İç 
girişimcilik faaliyetleri organizasyondaki her bireyin özel yeteneklerini ve 
bilgisini organizasyonun gelecekteki başarısı için kullanmasına yardımcı 
olmaktadır. Organizasyonlardaki girişimcilik yeteneği işletmelerde kolay-
ca taklit edilemeyen ve rekabet avantajı sağlayan bir temel yetenek (core 
competence) işlevi görmektedir (Gürel, 2012: 65). İç girişimcilik vasıta-
sıyla yapılan faaliyetler işletmeyi benzeri mal ve hizmet üreten işletmeler-
den farklılaştırmakta, taklit edilmesini zorlaştırmakta ve uzun dönemli bir 
performans göstermelerini sağlayarak sürdürülebilir bir rekabet avantajı 
kaynağı olmaktadırlar (Kaygın, 2012: 100). 

İç girişimcilik faaliyetlerinin işletmelerin performansı üzerindeki 
etkileriyle ilgili olarak çalışanların yaratıcı iş fikirlerini değerlendirme-
de Japonya’daki uygulamalar çok iyi bir örnektir. TOYOTA yöneticile-
ri, çalışanlarının geliştirdiği 120.000 iş fikrini pratiğe dönüştürerek Japon 
mucizesini yaratmışlardır (Akpınar, 2009: 48).  İç girişimci ve çevresel 
özellikleri anlayan çok sayıda işletme kendi gelişme süreçlerine göre 
yeni girişimler yaratmaktadır. Bu işletmeler iç girişimciliği kendilerine 
göre uygulamaya koymuşlardır. En iyi bilinenlerden biri Minnesota Mi-
ning and Manufacturing (3M)’dir. Birçok iç girişimci başarılı çalışmaya 
sahip olan 3M, çalışanlarının çalışma saatlerinin %15’ini kendi bağımsız 
projelerine ayırmalarına izin vermektedir. Bu sayede son beş yıl içindeki 
satışların önemli bir yüzdesi bu yeni ürünlerle gelmiştir. Bu iç girişimci 
çalışmalarından en başarılı olanı iç girişimci Arthur Fry tarafından geliş-
tirilen Post-it notlardır. İç girişimciliğe önem veren bir başka işletme ise 
Hewlwtt-Packard’dır. Steven Wozniak’ın kişisel bilgisayar (Apple Com-
puter) önerisindeki potansiyeli fark edememesinin ardından Hewlwtt-Pac-
kard yeniliklerin fark edilmesi ve gelecek fırsatların kaçırılmaması için bu 
konuda adımlar atmıştır (Odabaşı, 2005: 76). 
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5. İç Girişimciliğin İşletmelere Sağlayacağı Faydalar

İç girişimcilik konusunda başarı sağlayan işletmelerin elde edeceği 
yararlar aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Kayış, 2010: 83-84):

•	 İç girişimcilik ile ulaşılan yenilik ve farklılaştırma, işletme açı-
sından önemli bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Bu rekabet avantajı 
farklılaşma, maliyet liderliği, değişime çabuk tepki verme, örgütsel öğren-
me, yeni iş yapma yolları ve yeni stratejik yön bulma gibi farklı şekillerde 
kendini gösterebilmektedir.

•	 İç girişimcilik, firmanın esneklik kabiliyetini artıran bir unsurdur. 
Hızlı değişim işletmeler açısından yaratıcılık, esneklik ve hız gibi konuları 
önemli hale getirmiştir. Büyük örgütler ise kısa dönem kârlarına verilen 
önem, fazlasıyla katılaşmış bürokratik örgüt yapılarının yaratıcılığı engel-
lemesi, karmaşık süreçler ve hiyerarşi gibi nedenlerden dolayı bu amaçla-
ra ulaşmakta zorlanmaktadır. Bu nedenle, iç girişimcilik büyük ölçekten 
dolayı yıpranmış, esnekliğini ve yenilik yapabilme kabiliyetini kaybetmiş 
firmaların bu sorunlarla başa çıkmasında onlara yardımcı olarak görül-
mektedir.

•	 İç girişimcilik; yeni iş yaratma, kendini yenileme, piyasada ilk 
olma, risk alma, yeni ürün ve hizmetler, üretim metotları ve üretim süreç-
leri geliştirme konularında firmaları destekleyen bir süreçtir.

•	 İç girişimcilik, örgüt içi kaynakların etkin kullanımını sağlamakta; 
oluşturduğu öğrenme eğrisi sayesinde kurum çalışanlarının memnuniyeti-
ni artırmaktadır. Buna bağlı olarak çalışanların dışarı gitmesi engellenirken 
örgütsel devamlılık da sağlanmış olmaktadır. 

•	 İç girişimcilik ile büyüme ve kârlılık arasında pozitif yönlü bir iliş-
ki söz konusudur. İç girişimcilik işletmelerin finansal ve finansal olmayan 
(iş ve müşteri tatmini vb.) performanslarını yükseltmekte performansın do-
ğal sonucu olarak da büyüme ve kâr artışı gerçekleşmektedir.

•	 İç girişimcilik, dış çevredeki değişimler sebebiyle ortaya çıkan 
veya çıkabilecek tehdit ve fırsatların tanımlanmasına ya da öngörülmesine 
anlamlı bir düzeyde yardımcı olmaktadır.

6. İç Girişimciliğin Özellikleri

İç girişimci, işletmenin izin verdiği ölçüde işletmenin bütün bölüm-
lerinde; yönetimden pazarlamaya, finanstan halkla ilişkilere ya da çalışan 
personelden iletişim sistemlerine kadar her departmanında görev alabilir. 
Bu görevleri yerine getirirken de bir iç girişimcinin aşağıdaki özellikleri 
taşıması gerekmektedir (Başar ve Tosunoğlu, 2006: 127-128):

•	 İşletme kaynaklarını kullanırken serbest olmak ister, amaca yöne-
lik olarak kendini motive eder ve yaptıkları karşısında takdir görmek ister.
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•	 Kendine zaman sınırı koyar ve işlerini buna göre planlar.

•	 Girişimcilik özelliğini ortaya koyabilmek için çalıştığı kurumda 
maddi ve manevi destek bekler.

•	 Kendine güveni vardır. Genelde sistem hakkında kuşkuları olmak-
la birlikte sistemle başa çıkmak konusunda kendine güveni sonsuzdur.

•	 Çalışma alanının temel dayanağı, hem örgüt içindekiler hem de 
müşterileridir.

•	 Orta derecede risk alır. Genelde işten çıkarılmaktan korkmaz, bu 
durumu bireysel risk olarak görür.

•	 Kendi pazar araştırmasını ve değerlendirmesini yapar.

•	 Statü sembollerini sevmez, özgürlük onun için en önemli güçtür.

•	 Örgütteki düzen konusunda çok duyarlıdır.

•	 Diğerlerini yaptıklarının doğruluğuna inandırmaya çalışır.

•	 Kontrol yeteneği vardır.

•	 Problem çözebilir.

•	 Araştırma ve sorgulama yapar.

•	 Yenilikçidir.

7. İç Girişimcilik İçin Gerekli Koşullar

İşletme içerisinde iç girişimcilik ortamının yaratılmasında belirli ko-
şulların oluşturulması gerekir. Bu koşullar genel olarak aşağıdaki şekilde 
sıralanabilir (Başar ve Tosunoğlu, 2006: 130-132):

•	 İşletme teknolojide öncü olabilmelidir: Ar-Ge faaliyetleri, ba-
şarılı yeni ürün fikirlerinin ortaya çıkarılmasında anahtar kaynak olma 
görevini üstlenmiştir. Bu nedenle işletmeler, endüstriyel teknolojiyi çok 
yakından takip edip, yeni ürünlerin geliştirilmesini teşvik etmelidirler. Bu 
yapı, satışlara ve yatırımın geri dönüşüne hızlı bir şekilde yansıyacaktır.

•	 Yeni fikirler desteklenmeli, hatalara karşı cesaretlendirilmeli-
dir: İç girişimcilik yapısını kurmak isteyen işletme, yeni ürünler meydana 
getirilirken ortaya çıkan hata ve yenilgilere olanak verecek bir ortam yarat-
malıdır.

•	 Öncelikli fırsat değerlendirmesi yapılmamalıdır: İşletme yara-
tıcılığı ve yeni ürünlerin oluşumunu engelleyecek öncelikli fırsat paramet-
resi veya kısıtlayıcısı olup olmadığından emin olmalıdır.

•	 İşletme kaynakları kolayca erişilebilir ve kullanılabilir olma-
lıdır: Bir iç girişimci şunları ifade etmektedir: “Eğer işletmem gerçekten 
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benden yeni bir birliktelik kurmam için zamanımı, çabamı ve kariyerimi 
ortaya koymamı istiyorsa, o zaman gerekli parayı ve insan kaynağını da 
hizmete koymalıdır”. Bu nedenle, fayda-maliyet ilişkisi işletme içindeki 
tüm birimler tarafından yapılmalıdır.

•	 Ekip çalışması yaklaşımının desteklenmesi gerekir: Farklı dü-
şüncelerin yaratacağı sinerji dikkate alınmalı ve farklı yaklaşımların bir-
leşmesiyle tamamen yeni ve yaratıcı bir sürecin oluşması desteklenmelidir. 
“Ben bilirim” ya da “bu olamaz” şeklindeki yapıların kırılması gerekir.

•	 Ödüllendirme sistemi olmalıdır: Yeni girişimin oluşmasında 
çaba harcayan iç girişimci çabası ve enerjisi karşısında kesinlikle ödüllen-
dirilmeyi hak etmektedir. Eğer ödüllendirme sistemi yeterince etkin şekil-
de çalışmıyor veya çalıştırılmıyorsa, bu durum işletmeye olumsuz olarak 
yansıyacaktır.

•	 Sponsor desteğinin olması gerekir: Bu sponsorlar, sadece yaratı-
cılık ile yeni ürünlerin başarı veya başarısızlığını desteklemekle kalmayıp 
aynı zamanda yeni ürün ya da yöntemlerin oluşturulmasında esnek planla-
maya da sahiptirler.

•	 Tüm iç girişimcilik faaliyetleri üst yönetim tarafından destek-
lenmelidir: Fiziki, insani ve finansal kaynakların kolayca erişilebilecek 
şekilde ve hazır olması yönetim tarafından sağlanmalıdır.

•	 Sorumluluk ve yetki verilmesi: İç girişimcilik ortamının yaratıl-
masında, tüm çalışanlara inisiyatif kullanabilecekleri bir ortamın sağlan-
ması önemlidir. Özellikle iç girişimci olarak nitelendirilen insanlar, ini-
siyatif kullanabilecekleri bir ortamda çalışmayı arzu ederler. Aksi halde 
yaratıcı olamayacaklardır.

•	 İşletme sınırlarının esnek olmasının sağlanması: Hedef paza-
rını değişen koşullara göre değiştirebilme yeteneğine sahip işletmelerde 
yeni fikirlerin, ürünlerin ve süreçlerin oluşması daha kolay gerçekleşmek-
tedir. Örgüt sınırlarının değişen ve gelişen şartlara uygun olarak esnek ol-
ması gerekmektedir. 

8. İç Girişimcilik Stratejisinin Unsurları

İç girişimcilik stratejisinin oluşturulmasına çalışılırken bir işletmenin 
şu hususlara dikkat etmesi önerilmektedir (Kayış, 2010: 92):

•	 Kişisel gelişimi teşvik ederek ‘en iyi’ çalışanları çekebilmelidir.

•	 Yöneticilerinin ve çalışanlarının birer ‘iç girişimci’ olabilmelerine 
imkân tanımalıdır.

•	 En iyi çalışanların işletmeye ortak olma taleplerine kâr ortaklığı ya 
da doğrudan ortaklıklar şeklinde cevap verebilmelidir.
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•	 Yönetim tarzlarını otoriter yönetim tarzı yerine yatay işbirliği ve 
destek sistemlerine kanalize etmelidir.

•	 Riskli projelerin uygulanması sonucunda oluşabilecek başarısız-
lıklara karşı hoşgörü gösterebilecek bir işletme kültürü oluşturarak çalışan-
ların işten ayrılma riskini ortadan kaldırmalıdır.

•	 İşletmelerin ölçeği büyük ise; küçük ölçekli işletmelerin deneyim-
lerinden nasıl esnek olunabileceği, yeniliklerin nasıl teşvik edileceği ve 
yaratıcı yapının nasıl oluşturulacağı konularında ders almalıdır.

 İç girişimcilik stratejisini yaratabilen işletmeler, piyasa değerleri-
nin nasıl değiştiğini görebileceklerdir. Böyle bir ortamda çalışmaya alışkın 
olmayan çalışanlar işlerini bırakacak diğerleri ise yaratıcılık, risk üstlenme 
ve takım çalışmasının farklılığını anlayacaklardır. İç girişimcilik strateji-
sinin oluşturulmasındaki dört temel adım şu şekilde sıralanabilmektedir 
(Başar ve Tosunoğlu, 2006: 132): 

•	 Vizyonun geliştirilmesi: İç girişimcilik stratejisi oluşturulmasında 
ilk adım, işletme yöneticilerinin hedeflediği yenilik vizyonunun paylaşıl-
masıdır. İç girişimcilik yaratıcı çalışanların çabalarıyla ortaya çıktığı için 
işverenlerin bunu öğrenmeleri ve vizyonunu anlamaları gerekir. Bu ortak 
vizyon, belirli amaçların tanımlanmasını ve bu amaca ulaşacak programla-
rın belirlenmesini gerektirmektedir.

•	 Yeniliklerin özendirilmesi: İç girişimcilik stratejisi oluşturulurken, 
yenilikler temel unsur olarak ele alınmalıdır. Yeniliklerin yapısı incelen-
diğinde, bazen planlanmamış bir şekilde bazen de sistematik bir çalışma 
sonunda ortaya çıktıkları görülmektedir. Bu durum, yeniliğin kendine özgü 
doğasından kaynaklanmaktadır. Ancak, yeniliklerin temelde iki şekilde ol-
duğu söylenebilir: Birincisi, daha önce mevcut olmayan bir ürünün ortaya 
çıkması şeklindeki kökten yeniliklerdir. İkinci tür yenilikler ise daha önce 
var olan bir ürünün farklı bir amaç için kullanılması ya da farklı özellikler 
eklenmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır.

•	 İç girişimciler için uygun iklimin oluşturulması: İç girişimcilik 
için uygun ortamın yaratılmasında, birinci adım bu yöndeki çabaları zorla 
değil özendirerek artırmaktır. Yöneticiler iç girişimciliği özendirmek için 
katı kurallar yerine parasal ödüller gibi teşvikleri kullanmalıdırlar. Bu teş-
vikler kısa dönemli değil, işletmenin vizyonu ile uyumlu olacak şekilde 
uzun dönemli ve öğrenme süreci dikkate alınarak düzenlenmelidir. Ayrıca 
iç girişimcilikte kişisel yaratıcılık ile güvenin önemli olduğu unutulmama-
lıdır.  

•	 Takımların oluşturulması: İç girişimciliğin geliştirilmesinde farklı 
takımların oluşturulması son derece önemlidir. İç girişimciliğin beslenme-
sinde, bu takımlardaki bireylerin özellikleri önemli değildir. Farklı özellik-
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lerdeki bireylerin proje süresi boyunca bir arada bulunmalarını cesaretlen-
direcek ve onları motive edecek ortamın yaratılması yeterlidir.

9. İç Girişimcilik Boyutları

İç girişimciliğin boyutları; yenilik yapma (inovasyon), risk alma, pro-
aktiflik, özerklik (otonomi), yeni iş girişimleri başlatma, kendini yenile-
me veya stratejik yenilenme ve rekabetçi girişkenlik olarak belirlenmiştir 
(Ağca ve Kurt, 2007: 93).

9.1. Yenilik Yapma (İnovasyon)

Yenilik; bir örgütün, yeni ürün hizmet veya teknoloji yaratabilecek 
yeni fikir ve denemeleri destekleme eğilimini bunun yanı sıra mevcut ürün 
ve teknolojilerin geliştirilmesi ve değiştirilmesini ifade eder. Bir yenilikten 
söz edildiği zaman işletmede çalışanlara ait olan yeni fikirlerle geliştiri-
len yeni ürünler, yeni hizmetler, yeni teknolojiler, yeni yönetim teknikle-
ri, yeni stratejiler kastedilmektedir. Bir örgütte yenilik eğiliminin yüksek 
olması durumunda, o örgütte iç girişimcilik faaliyetlerinde de artış oldu-
ğu gözlemlenebilir. Dolayısıyla iç girişimcilerin yeniliklere açık olduğu 
söylenebilir. Özellikle Ar-Ge bölümünde çalışanların bu amaçla faaliyette 
bulundukları ve örgütlerdeki iç girişimcilik faaliyetlerinin bu bölümlerde 
filizlendiği ifade edilebilir (İçerli vd., 2011: 180).

Yenilikçilik, yaratıcılık gibi bir birey ya da takımın değil, örgütün bir 
işlevidir. Örgütsel yenilikçilik örgütsel açıdan değer yaratan yeni ve yara-
tıcı bir düşüncenin uyumlaştırılarak örgütsel eylemleri yönlendiren düşün-
ce biçimi haline getirilmesidir (Altuntaş ve Dönmez, 2010: 54). Yenilik 
yönelimli bir organizasyon faaliyet gösterdiği çevreyi, mücadele kaynağı 
görerek, çevresel değişmelere hâkim olabilmek için değişimi anlamaya, 
yenilik yapmaya, yeni fikirler uygulamaya, problemlere yeni yollarla yak-
laşmaya, risk almaya, rakiplerine liderlik etmeye ve sürekli fırsat yarat-
maya çalışır. Bu nedenle yenilik fırsat yaratmanın, sürdürülebilir rekabet 
avantajı kazanmanın, lider işletme olmanın ve performans iyileştirmenin 
temel yöntemidir (Kaygın, 2012: 97). Yenilikle iç girişimcilik ilişkisini or-
taya çıkarabilmek amacıyla iç girişimcilik, “yeni ürünler ve yeni pazarlar 
geliştirme süreci” olarak tanımlanmaktadır (Pearce ve Carland, 1996: 88). 
İşletmeler, iç girişimciliğin yenilik boyutuyla yeni ürünler, hizmetler, sü-
reçler, organizasyonel yapı ve sistemlerle müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını 
daha iyi bir şekilde karşılayabilecek, daha çok müşteri talebiyle karşılaşa-
bilecek, müşterilere değer yaratabilecek ve nihayetinde bir rekabet avantajı 
elde edebileceklerdir (Kaygın, 2012: 97).

9.2. Risk Alma

Girişimcilik eğilimine sahip firmalar genellikle, pazardaki fırsatlardan 
dolayı yüksek getiriler elde etme uğruna, yüksek seviyelerde borçlanarak 
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veya çok büyük kaynaklar tahsis ederek riskli davranışlar sergilemeleri, 
risk alma eğilimlerinin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Bu 
nedenle organizasyon seviyesinde risk alma; pazardaki fırsatları değer-
lendirmede çabuk hareket etme, hızlı kaynak kombinasyonları yapma ve 
cesur eylemlerde bulunmayı gerektirmektedir. Fırsatların kovalanmasın-
da ve çok sık yeni ürün veya hizmet denemelerinde sergilenen cesaret, iç 
girişimciliğin özelliği olarak vurgulanmaktadır. Girişimciler ve girişimci 
firmaların çok sık aralıklarla çeşitli yeni ürün ve hizmet opsiyonları geliş-
tirerek farklı pazar alanları ve boşluklarını hedefleyen düşük riskli pazar 
denemeleri yaparak, riskleri daha iyi yönetmeye çalıştıkları görülmektedir 
(Ağca ve Kurt, 2007: 94-95).

9.3. Proaktiflik

Lumpkin ve Dess (1996) proaktifliği, “gelecekte ortaya çıkacak sorun-
lardan, ihtiyaçlardan ve değişimlerden önce harekete geçme” olarak tanım-
lamaktadır. Dolayısıyla hızla değişen çevresel koşullara uyabilmek ve bir 
adım öne geçebilmek amacıyla çevrenin gelecekteki taleplerini öngörerek 
potansiyel taleplere rakiplerden önce cevap verebilecek yapıda öncü ola-
bilmektir. İç girişimciliğin özünde fırsatları değerlendirmek için harekete 
geçme dürtüsü vardır. Bu açıdan proaktiflik çabaları, örgütlerin pazarda 
lider olma girişimlerinde, rakiplere göre temel faaliyet alanlarında ürün 
ve hizmetleri, teknolojileri yönetim tekniklerini daha önceden sunmasıyla 
ilgilidir (Göçmen, 2007: 75). Proaktiflik, öncülük etmeyi, çevrede oluşan 
değişimden geri kalmayarak yeni fırsatları ya da pazarları değerlendirmek 
amacıyla inisiyatif kullanmayı ve risk almayı gerektirir. Bu nedenle, pro-
aktiflik, örgütlerin temel ticari faaliyet alanlarında pazarda lider olma gi-
rişimleri açısından rakiplerine göre yeni ürün/hizmetleri, teknolojileri ve 
yönetim tekniklerini daha önce öngörmesi ve sunması ile ilgili iddialı stra-
tejilerin oluşturulmasıdır (Altuntaş ve Dönmez, 2010: 55).

Proaktiflik gelecek problemlerin, ihtiyaçların ya da değişimlerin tah-
min edilmesindeki işleyişi ve kişinin çevresinde etkili değişimler için bi-
reyler tarafından yapılan aktif girişimleri ifade eder. Yapılan araştırmalara 
göre proaktifliği yüksek olan bir kişi girişkenlik gösterir ve bu kişiler de-
ğişimin meydana gelmesinden, son bulana kadar kararlı davranırlar Pro-
aktiflik boyutu öncü olmakla ilgilidir ve yeni fırsatlar kovalamayı veya 
yeni pazarlara girmeyi teşvik eder. Proaktiflik anlayışı “yeni ürünlerin ya 
da hizmetlerin, faaliyetteki teknolojilerin ve yönetim teknikleri gibi önem-
li işletme alanlarında rekabetçileri takip etmekten ziyade ileriye atılmada 
organizasyonların girişim derecelerini ifade eder” ve pazar fırsatlarını fark 
etmede ve tepki vermede girişimcinin yeteneğidir. Rakiplerden önce ha-
reket etmeyi ve rakiplere liderlik etme durumunu ifade eder. İşletmeler 
proaktiflik boyutuyla şiddetli rekabet ortamında rekabetçi saldırganlığı ve 
ataklığı benimseyerek, risk ve sorumluluk üstlenerek rekabet avantajı elde 
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ederler ve rakiplerden önce hareket etmek özelliği göstererek faaliyetlerine 
etkinlik kazandırabilirler (Kaygın, 2012: 98).

9.4. Özerklik (Otonomi)

Özerklik, bir birey veya ekibin bir fikri veya bir vizyonu ortaya koy-
mada ve onu başarmada bağımsız hareket etmesi anlamını taşımaktadır. 
Genel olarak fırsatları kovalamada kendi kendini yönlendirme imkan ve 
arzusu anlamına gelmektedir. Dar anlamda, iş tasarımı çerçevesinde ele 
alınan ve geliştirilen iş özerkliği, iş metotlarının seçilmesi, iş programı 
üzerindeki kontrol ve bireyin kendi performans kriterini seçme konularını 
kapsamaktadır. Ancak, özerkliğin daha geniş kapsamlı tanımlandığı gö-
rülmektedir. Buna göre, stratejik özerklik; Ar-Ge faaliyetlerindeki özerk-
lik olarak kendi araştırma gündemini belirleme, operasyonel özerklik ise, 
mevcut organizasyonel kısıtlamalar içerisinde öncelikle sorun belirleme 
ve kendi karar verdiği araçlarla eyleme geçme serbestîsi olarak tanımlan-
maktadır. Organizasyon seviyesindeki özerkliğin, stratejik özerklik, yöne-
timsel özerklik ve operasyonel özerklik olarak üçe ayrılarak açıklandığı 
da görülmektedir. Buna göre stratejik özerklik, organizasyona rehberlik 
eden hedeflerin, politikaların ve stratejilerin seçilmesindeki özgürlüğü ge-
rektirmektedir. Yönetimsel özerklik, organizasyon içerisindeki bir birimin 
faaliyetlerini yönetme sorumluluğunu tayin etmektedir. Ayrıca kurumdaki 
diğer birimler bu birimin işlerini koordine etmekten sorumludur. Operas-
yonel özerklik, yönetimsel ve stratejik kısıtlamalar içerisinde, öncelikle 
hedef ve sorunun ortaya konmasında ve daha sonra buna yönelik eyleme 
geçmede kendi başına karar verme özgürlüğüdür. Bu seviyedeki özerklik-
ten sorumlu organlar belirli ürün ve hizmet alanlarıyla ilgili teknik fonksi-
yonlardan sorumludurlar (Ağca ve Kurt, 2007: 96).

9.5. Yeni İş Girişimleri Başlatma

Yeni bir iş girişiminde bulunmak iç girişimciliğin en çok göze batan 
karakteristiğidir; çünkü iç girişimcilik, şirketin ürünlerini (ya da hizmet-
lerini) yeniden düzenlemesi veya yeni pazarlar geliştirmek yoluyla faa-
liyette bulunan bir işletme içinde yeni girişimler yaratmayla sonuçlana-
bilir. Büyüklük göz önüne alınmaksızın her çeşit organizasyon için yeni 
bir iş kurma boyutu otonomi boyutu önemsenmeden faaliyette bulunan bir 
organizasyon içinde yeni girişimler yaratmayı göstermektedir İşletmeler, 
yeni işletmeler kurmak yoluyla, yeni ürünlerin, hizmetlerin, teknolojilerin 
ortaya çıkarılmasını sağlayacak, istihdamlar yaratacak, amaçları gerçek-
leştirmeye çalışacak ve ekonomiye katkıda bulunabileceklerdir (Kaygın, 
2012: 97).

9.6. Kendini Yenileme veya Stratejik Yenilenme

Kendini yenileme (stratejik yenilenme) stratejiktir ve organizasyonel 
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değişimi çağrıştırır, yenilik için bilinen değişim sisteminin başlangıcını, 
yeniden yapılanmayı, işletme anlayışının yeniden tanımlanmasını kapsar. 
Stratejik yenilenme fikir üretimiyle başlar. Gerçekte yeni ürünlerin ve pa-
zarların elde edilmesinde yeni bilginin ortaya çıkışını ifade eder. İşletme-
ler stratejik yenilenme boyutuyla var olan şartların, amaçların değişmesine 
paralel olarak faaliyetlerini yeniden gözden geçirerek, stratejilerini yenile-
yerek, yeniden yapılanarak, şartlara ve amaçlara uygun bir organizasyonel 
dönüşüm gerçekleştirerek faaliyetlerini daha sağlıklı bir şekilde sürdürür-
ler (Kaygın, 2012: 98).

9.7. Rekabetçi Saldırganlık

Rekabetçi saldırganlık, bir firmanın pazara girişte veya pazardaki 
mevcut pozisyonunu güçlendirmede doğrudan ve şiddetli bir biçimde ra-
kiplerine meydan okuma eğilimine işaret etmektedir. Yani pazarda, rekabet 
ettiği sektördeki rakiplerini devre dışı bırakma çabalarını ifade etmekte-
dir. Rekabetçi saldırganlık kafa kafaya mücadele biçimi olan karşı tarafa 
“duyarlılık” (responsiveness) kavramıyla da nitelendirilmektedir. Örneğin 
bir firma başka bir firmanın elinde bulundurduğu pazara girdiğinde veya 
reaksiyon olarak bir firmanın rekabetçi bir tehdide karşı fiyatları düşür-
düğü durumlarda bu kafa kafaya mücadele ortaya çıkmaktadır. Pazara ilk 
girenler için geçerli rekabetçi saldırganlık biçimlerine örnek olarak, sektör 
liderlerine meydan okumaya yönelik geleneksel olmayan taktikler benim-
seme, rakibin zayıf yönlerini analiz etme ve onlara yoğunlaşma ve yüksek 
katma değeri olan ürünlere odaklanma taktikleri verilmektedir (Ağca ve 
Kurt, 2007: 99-100).

Reka betçi saldırganlık aynı zamanda rekabet konusun da gele-
neksel yöntemler yerine alışılmadık, yeni yöntemlerin denenmesi-
ni de ifade etmektedir. Bu noktada rakiplerin zayıf yönlerinin tespit 
edilmesi ve bu doğrultuda hedefler belirlenmesi önemlidir (Kozak 
ve Yılmaz, 2010: 90). Rekabetçi saldırgan davranışlar sıklıkla, rakiplerin 
eylemlerine direkt olarak karşılık verecek biçimde saldırgan fiyat rekabeti, 
yeni ve üstün bir sunumla pazara giriş, bir rakibi hızlı bir biçimde kopya-
layarak izleme, hızlı bir biçimde müşteri farkındalığı yaratmak amacıyla 
yüksek reklâm maliyetlerine katlanma ve kâr marjlarından fedakârlık etme 
ve alışılmadık sürpriz taktikler geliştirme veya finansman, satış sonrası 
hizmet, garanti, fiyat, ürün kalitesi ve benzeri rekabet unsurlarına odaklan-
ma biçimindedir(Altuntaş ve Dönmez, 2010: 56).

10. İç Girişimcilik Modelleri

İç girişimcilik işletmelerin hem rekabet güçlerini artıran hem de etkin-
likleri üzerinde rol oynayan önemli bir araç olarak görülmektedir. Dolayı-
sıyla işletmeler örgüt içi dinamizmi artırmak için alternatif yollar bulma 
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çabasındadırlar. Yöneticinin doğrudan kontrolü altındaki örgütsel sahiplik 
ve kaynak yetkisi boyutları işletmelerin iç girişimciliğe olan yaklaşımları-
nı farklılaştırmaktadır. Bu iki boyut birlikte dört baskın modelle bir matris 
oluşturmaktadır. Bu matriste fırsatçı, kolaylaştırıcı, savunucu, üretici mo-
del yer almaktadır. Aslında her bir model işletmeler için iç girişimciliği 
teşvik etmenin farklı bir yolunu ifade etmektedir (Wolcott, Lippitz, 2007: 
75). Dolayısıyla işletme içinde yaratıcı ve yenilikçi düşünen çalışanlara 
kaynak tahsis ederek onların işletme için değer yaratmasını sağlayabilmek 
iç girişimciliğin önemini de artırmaktadır.

İç girişimcilik modelleri aşağıda kısaca açıklanmıştır (Wolcott, Lip-
pitz, 2007: 76-78):

•	 Fırsatçı model: Bu modelde iç girişimcilik örgütsel sahiplik ve 
kaynak olmadan sadece bireysel çaba ve projeyi üstlenenlerin risk alabil-
me yeteneğine bağlıdır. 

•	 Kolaylaştırıcı model: Bu modelin temel dayanağı işletmedeki ça-
lışanların yeterli destek görmeleri sayesinde yeni iş fikirleri geliştirmeye 
istekli olacaklarıdır. 

•	 Destekleyici model Bu modelde işletme küçük bir gruba sınırlı bir 
bütçe ayırır. Bu grup yenilik uzmanları gibi hareket ederek işletmenin nasıl 
geliştirilebileceği konusunda yeni fikirler üretirler. 

•	 Üretici model: Bu model gizli kalmış kendini ortaya koyamamış 
girişimci bireyleri teşvik etmeyi ve mevcut projeleri şirket içi yıkıcı reka-
betten korumayı amaçlamaktadır. 

11. İç Girişimciliği Etkileyen Bireysel, Örgütsel ve Çevresel Fak-
törler

İç girişimciliği, çeşitli bireysel, örgütsel ve çevresel faktörler etkile-
mektedir. 

11.1. İç Girişimciliği Etkileyen Bireysel Faktörler

İç girişimcilik bireylerin kişisel özelliklerine ve yeteneklerine bağlı 
olarak bir gelişim göstermektedir. Özellikle psikolojik olarak bireylerin 
değerleri, tutumları tecrübeleri, kendilerine olan güvenleri, başarma ihti-
yaçları, risk alma eğilimleri, yenilikçi ve yaratıcı olma duyguları ve içsel 
kontrol odağına sahip olmaları çalışanların işletmelerinde iç girişimcilik 
eğilimlerini de artırabilmektedir (Kaygın ve Güven, 2015: 36).  

11.2. İç Girişimciliği Etkileyen Örgütsel Faktörler

İç girişimcilik davranışlarını etkileyen bir diğer önemli faktör de örgüt-
sel değişkenlerdir. İşgörenlerin yaratıcı, yenilikçi ve fırsatlara odaklanmaya 
yönlendiren bir örgütsel ortam oluşturmadan, iç girişimci olmalarını bekle-
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mek zor olacaktır. İşgörenlerin iç girişimcilik davranışlarını etkileyen baş-
lıca örgütsel faktörler olarak uygun ödül sistemi, yönetsel destek, örgütsel 
iletişim, çevreyi tarama yoğunluğu, örgütsel kaynaklar, destekleyici örgütsel 
kültür, iş özellikleri (özerklik ve risk alma), biçimsel kontrol mekanizmaları, 
örgütsel yapı ve kurallar sıralanabilir (Gürbüz vd., 2010: 129). 

•	 Ödüllendirme: İşgörenlerin motive edilmesinde, işletmelerin 
amaçladığı verimliliğin sağlanmasında ve yeniliklerin arttırılmasında kul-
lanılan en etkili araçlardan birisi de ödül sistemidir. Örgütsel stratejilerle 
ilişkilendirilmiş ücret ve ödüllerin, örgütsel performans üzerinde daha faz-
la etkili olduğu bilinmektedir. Doğru bir şekilde tasarlanmış ödül sistemi-
nin çalışanları güdüleyerek, örgüt içinde çalışanların yaratıcı, proaktif ve 
hesaplı risk alma gibi iç girişimcilik davranışları sergilemesine yönlendir-
mektedir (Gürbüz vd., 2010: 129). 

Düzenli ücret ödemeleri, ikramiye ve prim, kar paylaşımı, iş güvence-
si, terfi, sorumlulukları arttırma, otonomi, iş ile ilgili projeleri gerçekleştir-
meleri için çalışanlara boş zaman verme, araştırmalar için finansal kaynak 
sağlama, patentler için telif hakkı verme gibi kontrol edilebilen ödüllerin 
iç girişimcilik açısından çalışanları motive ettiği düşünülmektedir. Açık 
hedefler koyan ve sonuca odaklanmış bir ödüllendirme sistemi çalışanları 
risk alma konusunda motive etmektedir (Akdoğan ve Cingöz, 2006: 54). 
Ödüllendirme sisteminde önemli olan ödüllerin zamanında verilmesi ve 
yeniliğin önemine uygun olmasıdır (Göçmen, 2007: 85).

•	 Yönetsel destek: Bu faktör iç girişimciliğe, yönelik üst yönetimin 
ilgisini, özendiriciliğini, üslubunu, desteğini ve bağlılığını içerir. Burada 
yönetsel desteğin, yeni fikir ve önerilerin desteklenmesi, yenilik için ge-
rekli kaynakların sağlanması ve örgütsel sistem ve süreçlerin girişimsel 
faaliyetleri destekleyecek biçimde yapılandırılması gibi iç girişimcilik 
davranışlarını olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir (Çiğdem, 2011: 
87).  Dolayısıyla yönetsel destek; yönetimin yenilik yapmaya inanmaları 
için çalışanları desteklemesini kapsar (Hornsby vd., 1993: 33). Yönetimin 
desteği işletmedeki girişimsel ruhu ortaya çıkarması açısından önemli bir 
süreç olarak görülmektedir (Alpkan vd., 2010: 235).

•	 Örgütsel iletişim: Yapılan çalışmalar bir örgütteki iletişim sıklığı 
ve kalitesinin iç girişimcilik davranışlarını olumlu yönde etkileyeceğine 
işaret etmektedir (Gürbüz vd., 2010: 129). İşletmelerin sinir merkezleri 
olarak ifade edilen iletişim ağı ile kişilerin bu ağ içinde kurdukları ilişkinin 
düzeyi önemlidir. Çünkü işletme içinde iletişim ve ilişkiler çok iyi kurulur-
sa ortaya çıkan her yeni fikir ve fırsat daha kolay tanımlanabilir ve hayata 
geçirilebilir (Top, 2006: 10). 

•	 Çevreyi tarama yoğunluğu: Çevresel tarama, bir işletmenin dış 
çevresi ve sektördeki rekabet hakkında veri toplama, analiz etme ve yo-
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rumlama odaklı biçimsel çabalardır. Çevresel tarama örgütün iç girişimci-
lik faaliyetlerine yönelik önemli bir belirleyicidir. Özellikle iç girişimcili-
ğin yenilik ve yeni girişimler başlatma boyutu başta olmak üzere rekabet 
eğilimlerine yönelik olarak hem sektördeki değişimleri ve eğilimleri hem 
de tehdit ve fırsatları ortaya çıkarması açısından önemlidir (Çiğdem, 2011: 
87). Dolayısıyla işletmeler çevrelerini izleyerek ve inceleyerek sektörün 
eğilimi, çevresel değişimler, çevresel tehdit ve fırsatlar hakkında zama-
nında hızlı bir şekilde bilgi sahibi olarak iç girişimcilik için önemli olan 
yenilikçilik ve yeni iş fırsatlarını takip edebilirler (Zahra, 1991: 266).

•	 Örgütsel kaynaklar: Mevcut bir örgütte girişimsel faaliyetlerin 
ortaya çıkabilmesi için gerekli kaynakların var olması ve girişimsel faali-
yetler için kullanıma açılması gerekmektedir. Projelerin hayata geçirilmesi 
için gerek finansal kaynaklara gerekse beşeri, fiziksel, soyut ve örgütsel 
kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. İç girişimsel faaliyetlerde bulunan çalı-
şanların başarısı için finansal kaynaklar tek başına yeterli olmamakta yö-
netimin desteği de önemli olmaktadır. Çünkü çalışan bireylere güvenmek 
ve onları her durumda desteklemek çalışanların yeni fikirler üretip, aktar-
maları ile yani iç girişimsel faaliyetlerde bulunmalarıyla yakından ilgilidir. 
Burada sözü edilen firma kaynakları daha açık bir ifade ile etkenlik ve ve-
rimliliği sağlayan stratejilerin tasarlanması ve uygulanması için firmanın 
işini kolaylaştıran, firmanın kontrolü altındaki bütün varlıklar, yetenekler, 
organizasyonel süreçler, firmanın nitelikleri, bilgi ve bilgi sistemleri ve di-
ğer kaynaklar olarak ele alınmaktadır (Göçmen, 2007: 86).

•	 Özerklik: Özerklik, “bir bireyin ya da bir takımın, bir fikri ya da 
vizyonu meydana getirmek ve sonuçlandırmak konusundaki bağımsız fa-
aliyetleri” olarak tanımlamıştır. Dar anlamda ise, iş tasarımı çerçevesinde 
ele alınan ve geliştirilen iş özerkliği, iş metotlarının seçilmesi, iş programı 
üzerindeki kontrol ve bireyin kendi performans kriterini kendi seçmesi vb. 
konuları kapsamaktadır (Lumpkin ve Dess, 1996: 140). 

İşletme içi yenilik, süreç ve girişimleri için çalışanların yeni fikirle-
rini özgürce deneyebilecekleri örgütsel yapı içerisinde bireysel inisiyatif 
kullanılmasını ve makul düzeylerde çalışma esnekliğini gerektirmektedir. 
İşletme içindeki bireysel özerklik, çalışanların işleriyle ilgili iyileştirme 
çabalarında, yeni fikirler üretebilmelerinde ve bu fikirleri başarılı bir şe-
kilde hayata geçirebilmelerinde katkılar sağlamaktadır. İşletmelerde iç gi-
rişimciliği geliştirebilmek için işletmelerin hiyerarşi düzeylerini azaltarak 
ve faaliyet birimlerine daha fazla yetki tanıyarak örgüt yapılarında deği-
şikliğe gitmeleri bu anlamda gerçek özerkliği hayata geçirmelerini ve ça-
lışanlarının özerkliklerini gerçek hayatta da kullanmalarını desteklemeleri 
gerekmektedir (Çiğdem, 2011: 88).  

•	 Risk alma: İç girişimcilik, proaktif davranış sergilemeyi ve makul 



Leyla İÇERLİ58

derecede risk almayı gerekli kılmaktadır. Çünkü örgütler büyümek, geliş-
mek ve başarılı olabilmek için stratejik planlar yapmalı mevcut durumları-
nı korumak yerine yenilik yapmaya yönelerek bir sistem oluşturmalıdırlar 
yani risk almalıdırlar. Bu şekilde risk almaya açık bir örgüt yapısı içeri-
sinde iç girişimcilik faaliyetleri ortaya daha rahat çıkmaktadır (Göçmen, 
2007: 84).

•	 Biçimsel kontrol: Kontrol, meydana gelen faaliyetlerle meydana 
gelmesi beklenen faaliyetlerin birbiriyle karşılaştırılmasıyla ilgili bir kav-
ramdır. Biçimsel kontrol, çalışanlar açısından yapılması beklenen davranış 
kurallarını, hedefleri, prosedürleri ve düzenlemeleri vurgular. Örgütlerin 
içsel düzeyde biçimsel kontrolleri iç girişimcilik için yararlı olabilmekte-
dir. İç girişimcilik projelerinin belirlenmesinde veya seçiminde, iyi proje-
leri daha az değerli projelerden ayırmak için biçimsel kontrollerin zorunlu 
olduğu ifade edilebilir (Çiğdem, 2011: 87).  

•	 Örgütsel yapı ve kurallar: Destekleyici bir örgütsel yapı, fikir-
lerin dikkate alınıp değerlendirildiği ve uygulamaya konulduğu anlamına 
gelir. Buna karşın bürokratik organizasyon yapısı, işgörenlerin kendi iş-
leri dışında başka sorun ve gelişmelere kayıtsız kalmasına neden olabil-
mektedir. İşgörenler, örgüte bütüncül bir perspektifle bakmaları yönünde 
cesaretlendirmelidir. İç girişimcilik davranışlarının sergilenmesine imkân 
veren uygun ortamı hazırlamak için örgütlerin; bütün işler için standart iş 
prosedürler koymaktan sakınmaları, dar iş tanımları ve katı performans 
standartlarına bağımlılığı mümkün olduğunca azaltmaları önerilmektedir 
(Gürbüz vd., 2010: 129).

11.3. İç Girişimciliği Etkileyen Çevresel Faktörler

Örgütlerin içerisinde faaliyet gösterdikleri çevrenin sunduğu fırsatlar 
ve tehditler, işletmeleri çeşitli girişimsel stratejiler geliştirmeye ve sergi-
lemeye zorlamaktadır (Ağca ve Kandemir, 2008: 218). Örgütlerin faaliyet 
gösterdikleri çevrenin özellikleri, iç girişimciliğin bir belirleyicisidir. Çün-
kü iç girişimcilik, dış çevrede görülen bir fırsat ile başlar. Çevreden etki-
lenmenin yanında çevreyi etkileyebileceklerini düşünen girişimciler, giri-
şimcilik faaliyetlerini, çevresel çalkantı ve belirsizliğe cevap verip güçlü 
bir stratejik pozisyon kurmak için yaparlar. Bu nedenle, örgütlerin girişim 
yönelimini, çevrenin değişim, belirsizlik ve dinamizm özellikleri destekler 
ve engelleyebilir (Naktiyok ve Kök, 2006: 82). Dinamik bir dış çevrede 
işletme farklılık yaratabilir ve yenilik yapabilir ayrıca bu dinamik çevre 
işletmeye yeni fırsatlar sunabilir. Dolayısıyla rekabetçi, dinamik, heterojen 
bir dış çevre iç girişimciliği olumlu yönde etkiler (Zahra, 1991: 263). 

Genel olarak çevresel dinamizm, teknolojik fırsatlar, sektördeki bü-
yüme algılaması ve yeni ürünlere talep, çevredeki elverişsiz radikal de-
ğişimler ve yoğun rekabet gibi faktörler iç girişimciliği etkiyen çevresel 
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faktörler olarak bilinmektedir (Gürbüz vd., 2010: 129). Çevresel özellik-
ler çok boyutlu bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Bu boyutlar (Ağca ve 
Kurt, 2007: 103-104): elverişlilik (cömertlik), saldırganlık ve heterojenlik 
olarak belirlenmiştir. Çevresel elverişlilik, bir sektörde iç girişimciliğe ve 
yenilik yapmaya dönük fırsatların bolluğunu yansıtmaktadır. Çok boyutlu 
bir kavram olarak ele alınan çevresel elverişlilik çevresel dinamizmi, tek-
nolojik fırsatların bolluğunu, sektörel büyümeyi ve yeni ürünlere yönelik 
var olan talebi kapsamaktadır. Bu boyutlar, firmayı iç girişimcilik faaliyeti 
sergilemeye “çeken” özellikler olarak da değerlendirilmektedir. Çevresel 
saldırganlık ise firmaları iç girişimciliğe “iten” diğer önemli bir kaynak 
varyasyonu olarak değerlendirilmektedir. Saldırganlık, firmanın faaliyetle-
rine yönelik çevresel güçlerin elverişsizliğini (aleyhteliğini) sergilemekte-
dir. Firma için bu çevresel aleyhtarlık sektördeki radikal değişimlerden ve 
sektördeki rekabetin yoğunluğundan kaynaklanmaktadır. Bunlarla baş et-
menin yolu, firmadaki iç girişimcilik seviyesini yükseltmekten geçmekte-
dir. Yani bu faktörler, firmayı iç girişimcilik faaliyetleri sergilemeye itmek-
tedir. Çevresel heterojenlikteki artış, firmaları iç girişimcilik faaliyetlerini 
uygulamaya hem itmekte hem de çekmektedir. Heterojenlik, firma tara-
fından hizmet sunulan müşteri beklentilerindeki farklılık ve farklı pazar 
alanları arasındaki beklentilerde ortaya çıkan farklılıklar anlamındadır. Bu 
ortaya çıkan farklılıklar firmalara ilave yenilikler yaratmak ve yeni pazar 
geliştirmek için pek çok yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu anlamda hetero-
jenlik firmanın hizmet vereceği farklı özelliklere ve ihtiyaçlara sahip çok 
yönlü pazar segmentlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Firmaları iç girişimcilik faaliyetleri sergilemeye “çeken” belirgin çev-
resel elverişlilikler olarak, “çevresel dinamizm”, “teknolojik fırsatlar”, 
“sektördeki büyüme algılaması” ve “yeni ürünlere talep” özellikleri ele 
alınmaktadır. Diğer taraftan firmaları iç girişimcilik faaliyetlerine “iten” 
saldırgan veya elverişsiz çevresel özellikler olarak da, yasal düzenleme-
lerde, tüketicilerin demografik yapılarında, teknolojide ve yerli ve yabancı 
rakiplerin sayılarındaki değişiklikleri içeren “çevredeki elverişsiz radikal 
değişimler” ve sektördeki mevcut ve yeni yerli ve yabancı üreticilerden 
kaynaklanan “yoğun rekabet” özellikleridir (Ağca ve Kurt, 2007: 103-
104).

Çevresel dinamizm dışında algılanan çevresel olumsuzluk ya da tehli-
ke yani dış çevrede ortaya çıkan olumsuz gelişmeler de örgüt içi girişimci-
lik açısından son derece önemlidir. Radikal endüstri değişimleri, endüstri 
üzerine oluşan yoğun düzenleyici engeller, pazar fırsatlarının azlığı, pazar 
ve ürünle ilgili belirsizlik ve rakipler arasındaki şiddetli rekabet bu geliş-
melere örnek gösterilebilir. Bu gelişmeler iç girişimciliği hızlandıran geliş-
melerdir (Naktiyok ve Kök, 2006: 83). 
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12. SONUÇ

Günümüzde küreselleşme, artan müşteri beklentileri ve bu beklentile-
rin farklılaşmaya başlaması, teknolojinin çok hızlı bir şekilde ilerlemesiyle 
birlikte büyük bir ivme kazanan rekabet savaşları içerisinde işletmelerin 
sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmelerinde iç girişimcilik faaliyetleri-
nin etkin bir şekilde yürütülmesinin oldukça önemli olduğu ifade edilebilir. 
Dolayısıyla işletmelerin etkinliğini ve verimliliğini artıran bir araç olarak 
görülen iç girişimcilik faaliyetleri işletmelerin varlığını sürdürmelerinin de 
bir teminatıdır. Bu açıdan işletme içerisinde girişimci ruhlu iç girişimci-
ler bağlı bulundukları işletmelerinin geleceği olarak görülebilirler. Çünkü 
çevresel değişim ve belirsizliğin olduğu bir ortamda iç girişimciler girişim-
cilik ruhuyla hareket ederek örgüte bir dinamizm kazandırırlar.

İç girişimcilik yoluyla çalışanlar, bireysel düzeyde yaratıcı ve yenilik-
çi fikirlerini ortaya koyarken işletmeler de yeni iş alanlarını görebilecekleri 
fırsatları yakalayabileceklerdir. İşletmelerde yaratıcı ve yenilikçi fikirler 
geliştirebilen, başarı yönelimi yüksek, risk alabilen çalışanlar, işletmeler 
için önemli bir iç girişimci kaynağı oluşturacaklardır. Dolayısıyla işletme-
lerde girişimci ruhuna sahip girişimcilik motivasyonu yüksek çalışanlara 
ihtiyaç vardır. İç girişimsel faaliyetler işletmenin yararına olduğu için iş-
letmelerde iç girişimciliği teşvik eden bir yönetim anlayışı bulunmalıdır.
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1.Uluslararası Pazarlama Kavramı

Uluslararası pazarlama, şirketlerin mal ve hizmetlerinin daha fazla 
kar elde etmek ve şirket büyümesinin sağlanması için birden çok ülkede 
satışının ve dağıtımının planlanması ve organize edilmesidir. Uluslararası 
pazarlamanın yurt içi pazarlamadan tek farkı bu faaliyetlerin ülke dışında 
gerçekleştirilmesidir (Cateora, Money, & Meyer, 2020, s. 10). 

2.Uluslararası Pazarlamanın Önemi

Uluslararası pazarlama, ülkelerin ekonomik kalkınmaları ve aynı za-
manda, firmaların bireysel başarıları açısından önemi her geçen gün artan 
bir pazarlama alanıdır (Tektaş, 2010, s. 152). Özellikle 1980’li yıllardan 
sonra, liberalleşme eğilimlerinin artması ve 90’lardan sonra hız kazanmış 
firmaları uluslararası pazarlarda faaliyetlerini küresel perspektifte planla-
maya sevk etmiştir (Güllü, 2008, s. 121). Doksanlı yılların sonlarından 
itibaren sermaye ve emek hareketliliğindeki artış ve bu artışla birlikte çok 
uluslu firmaların çoğalması, internet ve iletişim araçlarının ticari amaç-
lı kullanımının yaygınlaşması gibi gelişmelerle ülkeler arasındaki mal ve 
hizmet transferlerinin hızlanıp kolaylaşmasını sağlamıştır. Bu gelişmeler, 
her geçen gün artan rekabeti ve pazar fırsatlarını beraberinde getirmektedir 
(Tokucu & Yüce, 2013, s. 60). Bu noktada uluslar arası pazarlama strateji-
lerinin kullanılmasıyla bu pazarlara erişilmesi hem şirketlerin gelişmesine 
hem de ülke ekonomilerinin büyümesine katkı sağlamaktadır. Uluslar arası 
pazarlamanın şirketlere sağladığı faydalar şunlardır;

Bir üretici veya pazarlama organizasyonu sadece iç pazara odakla-
nırsa pazar payını ve müşteri tabanını genişletme çabaları sınırlı olacaktır. 
Şirketin büyümesi ve gelişmesi ve karlılığının artması için yeni pazarlara 
ulaşması gerekir.

Uluslararası pazarlama bir markanın itibarını artırabilir. Uluslararası 
olarak satılan marka, yerel olarak satılan markadan daha iyi olarak algı-
lanmaktadır. İnsanlar yaygın olarak bulunan ürünleri satın almayı sever. 
Bu nedenle, uluslararası pazarlama marka itibarını artırmak için önemlidir. 
İyi planlanmış marka stratejileri yeni pazarlarda firmalara güçlü kimlikler 
kazandırmada büyük rol oynamaktadır. Ayrıca, artan perakendeci gücü ile 
rekabet etme konusunda marka değeri büyük önem taşımaktadır. Marka 
değeri oluşumunda firmaların marka stratejileri temel teşkil etmektedir. 
Bunların yani sıra marka stratejileri güçlü olan firmalar, var olan marka-
larını genişletirken ve bu marka isimleri altında yeni ürün ve hizmetleri 
pazara sunarken, bu stratejiler sayesinde oluşturdukları markalar ile başarı 
sağlayacaklardır (Altuna, 2007, s. 160).

İşletmeyi uluslararası bir pazara açmak, işletmeye yeni müşteriler ve 
yeni iş ortakları ile bağlantı kurma avantajı sağlar. Örneğin, Apple tekno-
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loji devi iPhone’unu Kaliforniya’da tasarlarken, ürünün imalatını ise Mo-
ğolistan, Çin, Kore ve Tayvan gibi farklı ülkelerde yayarak dışarıdan temin 
etme yoluna gitmektedir. Apple böylelikle imalat konusunu bir ulusla sı-
nırlamayarak dünyaya yaymıştır.

Uluslararası pazarlama gelecekteki iş fırsatlarına da kapı açabilir. 
Uluslararası pazarlama sadece pazar payını ve müşteri tabanını arttırmakla 
kalmaz, aynı zamanda işletmenin yeni satıcılara, daha büyük bir iş gücüne 
ve yeni teknolojilere ve iş yapma imkanlarına ulaşmasına yardımcı olur 
(https://theintactone.com, 2020). 

Ülkeler açısından baktığımızda ise uluslar arası pazarlama ülkeye dö-
viz kazandırması ve istihdam yaratması açısından son derece önemlidir.  
Ancak, dış ticaret açığı veren gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ülke-
ler için çok daha önemlidir. Çünkü, bu ülkeler ödemeler dengesini sağlaya-
bilmek ve en azından zorunlu olarak yapılması gereken ithalatı karşılamak 
için ihracatlarını arttırmak zorundadırlar. Dış ticaret açığı veren ülkelerde 
denge sağlanamayınca kurlar hızla yükselir, buna bağlı olarak faizler yük-
selir, yabancı para ile borçlu olan firmaların mali yapıları bozulur, bankala-
rın tahsili gecikmiş alacakları artar (Tunç, 2014, s. 221), enflasyon ve buna 
bağlı olarak yükselen faizler büyümeyi olumsuz etkiler ve istihdam azalır. 
Bu ekonomik olumsuzlukların azaltılması için ihracat artışı ile ülkeye dö-
viz girişinin arttırılması gerekir. Bu noktada firmaların uluslar arası pazar-
lama faaliyetleri ile yurt dışına açılmaları ve gerçekleştirecekleri ihracat ile 
ülkeye döviz kazandırmaları hem ekonomik büyümeye katkı sağlayacak 
hem de istihdamı arttıracaktır. 

3.Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Kararları

Uluslararası pazarlarda yer alan müşterilerin farklı istek ve ihtiyaçla-
rının olması, işletmelerin farklı yöntemler kullanmasını gerektirmektedir. 
Uluslararası pazarlamada faaliyetlerinde karşılaşılan sorunlar, genellikle 
müşterin istek ve ihtiyaçlarını tam olarak anlayamamaktan dolayısıyla tam 
olarak karşılayamamaktan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle işletmeler ulus-
lararası pazarlara açılmadan önce ulusal pazarlar için yaptıkları pazar araş-
tırmasını daha ayrıntılı bir şekilde yapmak zorundadırlar. Müşterilerin istek 
ve ihtiyaçları, demografik özellikleri, finansal ve ekonomik şartları, ülkedeki 
politik ve yasal güçler, sosyo kültürel güçler, rekabet çevresi gibi etkenlerin 
pazarlama araştırmalarında incelenmesi gereken faktörleri oluşturmaktadır. 
Bu faktörler araştırıldıktan sonra müşterilerin özelliklerine, istek ve ihtiyaç-
larına göre pazarlama faaliyetlerinde bulunulmalı, ürün, fiyat, tutundurma ve 
dağıtım etkenleri ona göre yapılmalıdır (Kayapınar, 2017, s. 111).

Tanıtım hedefleri arasında farkındalık yaratma, insanların ürünleri de-
nemelerini sağlama, bilgi sağlama, sadık müşterileri elde tutma, ürünlerin 
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kullanımını artırma ve potansiyel müşterileri belirleme ve ayrıca potansi-
yel hizmet müşterilerine sunulan hizmetleri “birlikte yaratma” için gere-
kenleri öğretme yer alır. Herhangi bir promosyon kampanyası, aşağıdaki 
hedeflerden bir veya daha fazlasına ulaşmak isteyebilir:

Farkındalık yaratmak: Çoğu zaman firmalar piyasadan çekilmek 
zorunda kalırlar, çünkü ne için var olduklarını ve ne yapmaları gerektiğini 
bilmezler. Örneğin, bir restoranda küçük bir değişiklik yapmak veya sade-
ce kapıyı açmak müşteri sayısının arttırılması için yeterli olabilir. Ayrıca, 
sosyal medya platformları ve yerel radyo veya televizyondaki reklamlar, 
yerel gazetelerde kuponlar, el ilanları vb. yoluyla tanıtım, yeni bir işletme 
veya ürün hakkında farkındalık yaratabilir.

Büyük şirketler ise  genellikle marka bilinirliği oluşturmak için akıl-
da kalıcı sloganlar kullanırlar ve ağırlıklı olarak televizyon reklamları ve 
sosyal medyayı kullanırlar. Örneğin, ABD otomobil markalarından Dodge 
çok başarılı reklam filmi çekmiş ve firmaya çok sayıda müşteri kazandır-
mıştır.

Tüketicilerin ürünleri denemesini sağlama: Tanıtım, insanların 
yeni bir ürünü denemesini sağlamak için yapılır. Bazen ücretsiz örnekler 
verilir. Örneğin, Lever firması, iki milyondan fazla sabunu ücretsiz olarak  
hedeflenen tüketicilere gönderdi. Kuponlar ve deneme boyutlarında olan 
ürünler, insanları bir ürünü denemeye teşvik etmek için kullanılan yay-
gın taktiklerdir. Ünlü insanlar tüketicilerin ürünleri denemelerini sağlamak 
için de kullanılır. Örneğin Oprah Winfrey, yakın zamanda Kraft Heinz ile 
ortaklık yaparak yapay tatlar veya boyalar içermeyen yeni bir soğuk çorba 
çorbanın tanıtımını yaptı. Ünlülerle yapılan bu çalışmalar doğru yapıldı-
ğında tüketiciye güven verir ve markaya çok büyük değer katarak satışların 
artmasını sağlayabilir.

Bilgi sağlama: Bilgilendirici bir tanıtım, tüketicinin sağlığı için ürü-
nün neden daha iyi olduğunu açıklayabilir. Müşteriye düşük fiyat hakkında 
bilgi verebilir veya açıklayabilir. İnsanlar genellikle onlara nasıl fayda sağ-
layabileceğini bilene kadar bir ürün satın almayacaktır. Dolayısıyla, bilgi-
lendirici bir reklam bir ürüne olan ilgiyi teşvik edebilir. 

Sadık müşterileri tutmak: Promosyon, insanları marka değiştirmek-
ten korumak için de kullanılır. Pazarlamacılar, kullanıcılara marka değe-
rinin ve kalitenin ucuz fiyattan daha önemli olduğunu hatırlatır. Örneğin, 
Pepsi firması yıllarca tüketicilerin tercih ettiği lezzete sahip olduğunu iddia 
ederek ucuz ürünlerin bu lezzete sahip olamayacağını hatırlattı

Firmalar ayrıca, müşterilerine verilen hizmetin kalitesini arttırdıkla-
rında da bunları müşterileri ile paylaşırlar ve müşterilerinin kendilerine 
sadık kalmasını sağlarlar. Örneğin pizza şubeleri sahibi Domino’nun ürün-
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lerinin kalitesi hakkında tüketiciyi bilgilendiren  reklamlar yayınlaması ve 
teslimatları hızlandırmak için teslimat operasyonlarını tamamen yenileme-
si ve bunları tüketicilerle paylaşması kendisine sadık müşterilerin sayısının 
artmasına yardımcı olmuştur. 

Kullanım miktarını ve sıklığını artırma: Promosyon genellikle 
insanların bir ürünü daha sık kullanmalarını sağlamak için kullanılır. Bir 
ürünün kullanımını artırmak için en popüler promosyon sık uçan yolcu 
veya kullanıcı programları olabilir. Marriott Rewards programı, bir Marri-
ott otelinde  harcanan her dolar için puan verir. Platin seviyesinde, üyelere 
garantili bir oda, tesisin mevcut en iyi odasına yükseltme, konsiyerj salo-
nuna erişim, ücretsiz kahvaltı, ücretsiz yerel telefon görüşmeleri ve çeşitli 
başka hediyeler sunulur. Sık uçan yolcu programlarında da uçulan her bir 
mil için puan verilir ve daha sonra ücretsiz bilet veya sınıf yükseltme gibi 
(ekonomik sınıftan, business sınıfa)  hediyeler verilir.

Hedef müşterileri belirleme: Promosyon, müşterilerin bulunmasına 
yardımcı olur. Bunu yapmanın bir yolu, bir web sitesini tanıtımın bir par-
çası olarak görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Örneğin, Wall Street Journal 
ve Bloomberg Businessweek’teki promosyonlar düzenli olarak daha fazla 
bilgi için web adreslerini içerir.

Müşteriye öğretme: Yeni üretilecek ürünlerde potansiyel müşteriye 
veya firmalara bir ürünün kullanımını anlatmak zorunludur. Üreticiler, 
ürünü piyasaya sunmadan önce hizmeti gerçekleştirmek için müşterilerle 
birlikte çalışırlar . Buna “birlikte üretme” denir. Örneğin, bir mühendisin 
müşterileri olan şirketin ekip üyeleriyle kapsamlı zaman geçirmesi ve ekip 
üyelerine tasarım sürecinin nasıl olacağını anlatması, ürün üzerinde yapıl-
ması istenilen  değişiklikler varsa birlikte bunlara karar verilmesi müşteri-
ye öğretme faaliyeti olarak kabul edilmektedir (opentextbc.ca, 2020). 

3.1.Reklam

Reklam, genellikle büyük tüketici gruplarına düşük maliyetle ulaşma-
yı hedefleyen bir satış arttırma yöntemidir. Reklam kelimesi, Latince bir 
kelime olan “advertise” den gelmektedir, bu da dönüşmek anlamına gelir. 
Terimin sözlük anlamı ise “kamuya duyurmak veya bildirmek” tir. Rek-
lam işlevinin yakın zamanda ortaya çıktığı varsayılmıştır. Ancak, kanıtlar 
orta çağda Romalıların reklam yaptığını göstermektedir. Bu çağda genel-
likle satıcılar dikkat çekmek ve tüketicilere hizmetlerinin kullanılabilirliği 
hakkında bilgi vermek için yüksek sesine güveniyordu. Bu şekilde ürün 
hakkında müşterilerini bilgilendirerek satışlarını arttırmayı umuyorlardı. 
Daha sonrları, el presinin icadı ile reklamcılık potansiyelini artırmıştır. 
Shakespeare’in oyunlarından önce posterlerinin basılması ve dağıtılması 
seyirci sayısını arttırmıştır. Ayrıca, broşürün bir reklam aracı olarak ortaya 
çıkması da yine reklamcılık faaliyetlerine olan talebi arttırmıştır. Afişlerin 
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ve el ilanlarının düşük maliyetli olması ve kısa zamanda yerel olarak o böl-
gedeki insanların önemli bir bölümüne ulaştırılabilmesi bu yönteme olan 
ilgiyi arttırmıştır.

Günümüzde ise perakende mağazaların gelişmesi ile birlikte tüccarlar 
müşteri çekme konusunda çok daha fazla endişelidirler. Çünkü, bir çok 
benzer ürünü satan çok sayıda perakendeci ve ciddi bir rekabet ortamı var-
dır. Reklam bugün her zamankinden çok daha önemli bir hale gelmiştir. 
Müşterilere malzemelerin kullanılabilirliği konusunda bilgi vermek farklı 
tanıtım türlerini kullanarak satışların ve karların arttırılması bir zorunluluk 
haline gelmiştir. 

Nihai tüketiciler tarafından kullanılan tüm ürünler reklam konusu ola-
bilir. Şirketlerin reklam için yaptıkları harcamanın ülkeler arasındaki kar-
şılaştırmaları ülke gayrisafi milli hasılasının reklam harcamalarına oranı 
bulunarak hesaplanmaktadır. Küresel reklamcılık harcamalarının 200 mil-
yar ABD dolarının üzerinde olduğu düşünülmektedir. Reklam harcamaları 
konusunda ise en fazla harcama yapan ülkeler ABD ve Japonya olarak gö-
rülmektedir. Dünya genelinde, GSMH’nın yüzdesi olarak ortalama reklam 
harcamaları % 1,4 civarındadır. Reklam harcamaları genellikle televizyon 
ve sosyal medya kanalları üzerinden gerçekleştirilirken televizyonun bu-
lunmadığı bazı Afrika ülkelerinde özellikle radyo reklamların iletilmesnde 
kullanılmaktadır. 

Reklam harcamalarının satışların arttırılması konusunda çok önemli bir 
etkisinin olduğu bilinmektedir. Bunun en iyi örneklerinden biri Koreli şirket-
lerin reklam harcamalarını arttırarak  büyük satış hacimlerine ulaşmalarıdır. 
G. Kore, 1988 yılında olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmış bu sayede 
çoğu markaların bilinirliğini sağlamış, gelişmiş ve istikrarlı bir ülke imajını 
pekiştirmiştir. Oyunları finanse etmek için Güney Koreli çokuluslu şirket-
ler çok ciddi katkı vermişlerdir. Oyunlar tüm dünyada yayınlandığından, ev 
sahibi ülkenin ve sponsor şirketlerin imajlarını iyileştirmek için mükemmel 
bir fırsat sağladılar. Olimpiyatlardan önce ve olimpiyat sırasında Güney 
Koreli ürünlerin imajının değişip değişmediğini belirlemek için bir anket 
tasarlanmıştır. Anket, İsrail’de iki zaman periyodunda gerçekleştirilmiştir. 
Maçlardan iki ay önce ve iki ay sonra. Yaklaşık 800 katılımcı arasında iki 
anket yapılmıştır. Bu anketlerin sonucuna göre olimpiyat oyunları sebebiy-
le G.Koreli şirketlerinin ürünlerinin bilinirliğini arttığı ve oyunların Güney 
Kore imajı üzerinde güçlü bir etkisinin olduğu gözlemlenmiştir. Ancak, de-
vam etmediği sürece reklam ve tanıtım kampanyalarının etkilerinin zamanla 
azaldığı da unutulmamalıdır. Bu nedenle, Olimpiyat oyunları gibi olaylarla 
ilişkili ülke imajındaki değişiklikler, devam eden tanıtım faaliyeti ile destek-
lenmelidir. Güney Kore’nin İsrail’deki imajının tanıtımı devam etmedikçe, 
olimpiyat oyunlarından elde edilen kazanımların zamanla aşınması beklene-
bilir (Heslop & Papadopoulos, 1993, s. 434).
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Reklam faaliyetlerin başarılı olabilmesi için aşağıda sıralan konulara 
dikkat edilmesi gerekir.

•	 Dil farklılıkları, verilmesi istenen mesajın düz çevirisi ile yeterin-
ce iyi anlatılamayabilir. Reklamcılık ayrıca gelişmiş, gelişmekte olan ül-
kelerde ve az gelişmiş ülkelerde farklı roller oynayabilir. Gelişmekte olan 
ülkelerde "eğitim" ve "bilgi" en önemli hedefler olarak görülürken, geliş-
miş ülkelerde, hedefler daha ikna edici olmalıdır.

•	 Kültürel farklılıklar en büyük zorluklardan birisidir. Dünyada mil-
letler arasında kültürel farklılıklar vardır. Her ülkenin kültürü, örf adet ve 
geleneklerini iyi tanımalı ve buna uygun reklam tasarımları yapılmalıdır. 
Örneğin, müslüman bir ülkede  güneş bakım ürünlerinin tanıtımını yapan 
mayolu bayanların reklamda rol olması kabul edilemez.

•	 Uluslararası iletişim kurmaya çalışırken bazı zorluklar ortaya çı-
kabilir. Medya bilgisi eksikliği nedeniyle mesaj hedeflenen alıcıya ulaşa-
mayabilir veya anlaşılamayabilir.

Reklamın amaçlarını ve hedeflerini şu şekilde belirtmek mümkündür;

•	 Reklamı yapılan malın satış hacminde kısa sürede önemli artışla-
rın sağlanması, 

•	 Yen, pazarlara ulaşmak ve pazar payını artırmak,

•	 Şirket hakkında, tüketiciler arasında olumlu bir algı oluşturmak.

3.2.Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler, bireysel bir ürün veya hizmetin belirli avantajlarını 
ortaya koymak yerine, bir şirketin itibarını ve imajını halk arasında güç-
lendirmeyi amaçlayan çabalardan oluşur. Etkili bir halkla ilişkiler çabası, 
firmanın iyi bir “kurumsal vatandaş” olarak algılanmasına neden olur.

Uluslar arası basınla iyi ilişkilerden yararlanarak işletme, şirket ürün-
leri ve hizmetleri ile ilgili haber değeri olan bilgilerin yayınlanmasına ve 
bunlara dikkat çekilmesini sağlar. Belirli ürünleri ve hizmetleri halka bil-
dirmek için ürün tanıtımlarından yararlanır.

Uluslar arası halkla ilişkiler çalışmasının temeli, bu çalışmanın yapıl-
dığı işletmeyi, kişiyi, ürün ve hizmeti şeffaflaştırmaktır. Bu nedenle halkla 
ilişkiler bir tanıtma çabasıdır. Etkili bir tanıtımın ilk şartı da hedef kitle-
nin en ince ayrıntılarına kadar araştırılması ve çok yakından tanınmasıdır. 
Uluslararası hedef kitleyi tanıma ve tanıtma halkla ilişkiler çalışmalarının 
iki temel aşamasıdır.

Uluslar arası hedef kileyi tanımak için anketler, kamuoyu araştırma-
ları, pazarlama araştırmaları, çeşitli toplantılar, kişisel görüşmeler yapıla-
bilir. Kitle iletişim araçları ve basın kuruluşları medya takip şirketleri ile 
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izlenebilir.

Uluslar arası hedef kitleye satılan ürün ve hizmeti tanıtmak için ön-
celikle kurumsal reklamlar yapılabilir. Kurum kimliği çalışmaları yapılır. 
Ulusal ve yerel basın ile yakın ilişkiler kurulur. Basın duyuru ve bültenleri 
küresel çapta düzenli olarak yayınlanabilir.

Böylelikle halkla ilişkiler çalışmalarında şirketin marka olmasına yar-
dım edilir. Uluslar arası düzeyde şirket çalışanları arasında olumlu ilişkiler 
geliştirilebilir. Bu faaliyetleri yapan halkla ilişkiler bölümü düşük maliyet-
li yeni teknolojilerden yararlanabilir. Yapılan faaliyetlerin etkisi düzenli 
olarak ölçülür. Eğer varsa piyasadaki olumsuz etkiler düzeltilerek şirket 
itibarı yükseltilebilir (Taşkın, 2012, s. 209). 

3.3.Satış Teşvik

Satış teşvik veya promosyan stratejisi, genel pazarlama stratejisinde 
önemli bir unsurdur. Satış tutundurma stratejisi, hedeflerin tanımlanması-
nı, dikkat çekmek için etkili iletişimin, bütçenin tahsisinin, doğru tanıtım 
karışımının belirlenmesini, stratejik yaklaşımın sunulmasını ve son olarak 
değerlendirmeyi içerir. 

Satış promosyonu, kuponlar, mağaza içi promosyonlar,  fuarlara katı-
lım gibi özel pazarlama çabalarını içerir. Satış teşvik uygulamaları, esnek 
olmaları ve her bir pazarın özel gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyar-
lanabilmeleri nedeniyle uluslararası firmalar için çok uygun bir pazarlama 
stratejisi olarak görülmektedir.

Promosyon, pazara sunulan ürünlerin satışı ve ürün yerleştirme hiz-
metlerinde en güçlü silahlardan biridir. İyi tasarlanmış bir tanıtım, şirketin 
başarısı ve müşteri kazanma ve satışları arttırmada çok önemlidir. Tüketici 
bilinci üzerinde olumlu bir etki yaratmak ve ürünü ve şirketi mümkün olan 
en iyi şekilde tanıtmak satış hacminin arttırılmasına imkan verir (Novak, 
2011, s. 509). 

Şirketler yeni ürünleri piyasaya sunarken satış promosyonu şarttır. 
Faaliyet, yeni ürünü kabul ettirmek için tüketicinin ilgisini çekecek ey-
lemlerde bulunmaktır. Tüketicinin yeni ürünü kullanmasını teşvik etmek 
için ücretsiz ürün verilmesi, çekilişler ve kupon dağıtımı gibi yöntemler 
kullanılabilir. Ücretsiz ürünlerin amacı, tüketicileri ürünü denemeye teşvik 
etmektir. 

3.3.1. Satış Teşvik Stratejileri

3.3.1.1. Hedeflerin Tanımlanması

Pazarlamacı satış promosyon hedeflerini belirlemelidir. Reklamının 
sonucunda müşterilerden ne tür bir geri dönüş alınması isteniyor bu tespit 
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edilmelidir. Reklam, müşterileri ürünler hakkında ikna etmek ve hatırlat-
maktır. Tüketiciler, ürün hakkında bilgilendirmeli ve özellikleri vurgulan-
malıdır. Reklam ile sadece müşteriler bilgilendirmekle kalınmaz, aynı za-
manda onlar satın almaya ikna edilirler.

3.3.1.2. Müşterilerle İletişim

Satış promosyonu hedef kitlenin dikkatini çekmelidir. Fiyatlar, indi-
rimler, sezon dışı ürünler yeterince ve etkin bir şekilde iletilmezse, satış 
geliştirme çabaları boşa gidecektir. Burada önemli olan sadece mesajın ve-
rilmesi değil aynı zamanda mesajın kaynağının da güvenilir olmasıdır. Bu 
noktada satış müdürü, ürün kabulünü sağlamak için hedef pazara yönlen-
dirilecek mesajı belirler. Hedef kitlenin belirlenmesi ise satış teşvik stra-
tejilerinin ana görevidir. Kitlenin mesaj kaynağına verdiği yanıt, mesajın 
etkinliğini belirlemeye yardımcı olur. 

3.3.1.3. Erişim Ortamı

Satış promosyonu insanlara ulaşmak için farklı yöntemler kullanabilir. 
Belirli bir satış promosyonuna karar verilirken stratejik değişkenler dikkate 
alınır. Tüketici promosyonu çok etkili bir satış promosyonu yöntemi olarak 
kabul edilmiştir. Satışları teşvik etmek için  tüketicilere ücretsiz örnekler, 
kuponlar vb. sunulur. Satın alma noktasındaki ekranlar, satın alma kararla-
rını tetikleyen sessiz bir stratejidir. Show room’lardaki  ekranlar potansiyel 
alıcıların ürünün farklı özelliklerini tanımasını kolaylaştırır. 

Müşterilere erişim çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. Bu örnekler 
aşağıda verilmiştir.

•	 Ücretsiz ürünler

•	 Nakit iadeler

•	 Hediyeler

•	 Kuponlar

•	 Ücretsiz ürün gösterileri

•	 Ticari fuarlar

•	 Satın alma noktasında Sergiler

3.3.1.4- Reklam Bütçesi

Şirketlerin karşılaştığı en zor pazarlama kararlarından biri tanıtım için 
ne kadar harcama yapılması gerektiğidir. Şirketlerin, tanıtım için ne kadar 
harcadıkları konusunda büyük farklılıklar göstermesi şaşırtıcı değildir. Sa-
tış promosyon faaliyetlerine başvurmadan önce satış promosyon bütçele-
rinin belirlenmesi önemlidir. Kaynaklar ve satış potansiyelleri bütçelerin 
oluşturulmasından önce tahmin edilir.
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Birçok şirket, tanıtım bütçesini şirketin imkanlarını fazla zorlamaya-
cak şekilde tespit etmeye çalışır. Bu tarz bir bütçe belirleme yöntemi, pro-
mosyonun bir yatırım olarak rolünü ve promosyonun satış hacmi üzerin-
deki acil etkisini tamamen göz ardı eder ve uzun vadeli pazar planlamasını 
zorlaştırır. Bu nedenle bütçe planlaması yapılırken reklam bütçesini olabil-
diğince geniş tutmak reklamın amacına ulaşmasına yardımcı olacaktır. 

Birçok şirket tanıtım harcamalarını satışın belli bir  yüzdesi olarak 
veya satış fiyatı üzerinden belirler. Otomobil şirketleri genellikle promos-
yon için sabit bir yüzdeyi reklam giderleri için harcarlar. Bu yöntemin bir 
takım avantajları vardır. 

Satış yüzdesi yöntemi, tanıtım harcamalarının satışlara bağlı olarak 
artabileceği anlamına gelir. Bu da reklam harcamalarına ayrılabilecek fon-
ların sınırlandırılmamasının sonucu olarak uzun vadeli satış teşviklerinin 
verilmesini mümkün kılar. Bu yöntem, promosyon maliyetinin, birim satış 
fiyatına ve şirket karına etkisinin hesaplanması açısından kolaylık sağlar.

Rekabetçi yöntemde ise şirketler tanıtım bütçelerini rakipleriyle yarı-
şabilecek düzeyde tutmaya çalışırlar. Çünkü, rakipleri daha fazla reklam ve 
tanıtım yaptığı için pazar paylarını kaybetmek istemezler. 

Şirketler, toplam tanıtım bütçesini reklam, satış promosyonu, tanıtım 
ve satış gücünün dört promosyon aracı üzerinden dağıtma göreviyle karşı 
karşıyadır. Aynı endüstride, şirketler tanıtım bütçelerini nasıl tahsis ettikle-
ri konusunda önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

Şirketler, ekonomisi daha elverişli hale geldikçe, bir promosyon ara-
cını başka bir araçla değiştirerek verimlilik elde etmenin yollarını araya-
bilirler. Birçok şirket bazı saha satış faaliyetlerini zaman içinde reklamlar, 
doğrudan posta ve telefonla pazarlama ile değiştirmiştir. Tanıtım karması 
olarak bilinen bu yöntem ile  şirketler farklı tanıtım kanallarını kullanırlar 
ve bu şekilde satışlarını arttırma yoluna giderler.

3.3.1.5. Çapraz Tanıtım

Bu satış promosyon stratejisi kapsamında üretici, tüm reklam, kişi-
sel satış ve satış promosyonu gibi potansiyel tanıtım araçlarını aynı anda 
kullanır. Böylece, tüm tanıtım imkanları ile pazar payını hızlı bir şekilde 
arttırabililer. Örneğin, Chennai'de günlük bir gazete olan Deccan Chronic-
le tanıtıldığında, yönetim, okuyucunun gazateyi satın almasını etkilemek 
için televizyon reklamı, fiyat indirimi ve soysa medya gibi tüm tanıtım 
faaliyetlerini bir arada ve aynı anda kullanmıştı. 

3.4.Yüzyüze Satış

Kişisel satış, kişisel temaslar temelinde satış yapmayı içerir. Dış pa-
zarın genişlemesinin ilk aşamalarında olan firmalar, faaliyet gösterecekleri 
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ülkelerde şpazarlama hizmeti sunan firmalarla bir çeşit taşeronluk sözleş-
mesi yaparak bu firmalar üzerinden yerel satış temsilcileri vasıtası ile satış 
yapabilirler.

Kişisel satışın birçok avantajı vardır. Birincisi, yerel satış temsilcileri-
nin istihdam edilmesi sebebiyle ülkeye özgü gafların ortadan kaldırılması 
mümkün olabilir. İkincisi, kişisel satış, müşterilerle yakın temas kurmayı 
gerektirir ve bu sayede ürünün satışı konusunda müşteriyi ikna etmek daha 
kolay olabilir. Üçüncüsü, firmalar satış temsilcilerinden pazar bilgisini al-
mayı diğer kaynaklardan daha kolay bulabilirler. Kişisel satışın ana deza-
vantajı ise yüksek maliyetli olmasıdır.

3.5. Doğrudan Pazarlama

Doğrudan pazarlama uygulamaları genellikle ulusal sınırlar içerisinde 
yapılmasına rağmen, Avrupa Birliği oluşumundan sonra Avrupa içi birden 
çok ülkede uygulamaları görülmektedir. Pazar ve medyadaki bölünme, 
teknolojilerdeki gelişmeler, postalama listeleri sayısındaki artış, gelişmiş 
analitik teknikler, koordineli pazarlama sistemleri doğrudan pazarlama 
uygulamalarının artmasına yol açmıştır. Ancak ülkelerin ekonomik ve 
teknolojik gelişmişlik düzeylerinin farklı olması işletmelerin bütün hedef 
ülkelere doğrudan pazarlama ile ulaşmayı sınırlandırmaktadır. Örneğin ge-
lişmiş ülkelere internetle ulaşabilen bir işletme gelişmemiş ve teknolojik 
alt yapısı yeterli olmayan ülkelere ancak kişisel satış veya reklamla ulaşa-
bilir.

İhracat pazarlamasında karşılaşılan, tutundurma faaliyetine ait sorular 
şunlardır; -Mesaj ne olmalı? -Hangi iletişim yolu kullanılmalı? -Ne kadar 
para ve zaman harcanmalı? Tüm sorular birbirleriyle son derece ilişkili 
sorulardır. İşletmeler bu soruları cevaplandırabilmek için, hedef ülke pa-
zarlarını ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik açıdan iyi analiz etmeli 
ve en uygun tutundurma karmasını belirlemelidir. Bazen ülkeler arasın-
daki politik ve yasal faktörler, işletmelerin tutundurma karması seçimini 
sınırlandırmakta, yaygın kullanılan iletişim kanallarının farklı olmasına 
neden olmakta işletmeleri tutundurmada adaptasyon yapmaya zorlamak-
tadır (Koçoğlu & Sarıtaş, 2016, s. 128-129).

3.5.1.E-Ticaret ile Pazarlama

E-Ticaret, işletmenin işlemlerini ve tüm taraflarla (müşteriler, tedarik-
çiler, devlet, işçiler, yöneticiler vb) olan iletişimini geliştirmek için bilgi 
teknolojilerinden yararlanmasını kapsamaktadır (Adıgüzel, 2019, s. 138). 

  İletişim ve ulaşım teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, işletmeleri mal 
veya hizmetleri iç piyasanın yanında dış pazarlarda da satmaları konusun-
da cesaretlendirmiştir. İşletmeleri globalleşmeye iten, onları uluslararası 
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pazarlarda faaliyete götüren en önemli teknolojik araçlar; telefon, faks, 
uydular, kablolu TV’ler, cep telefonları ve Internet’tir. Yeni bir bin yıla gir-
diğimiz bu dönemde bilgi teknolojisi devriminin, uluslararası iş yönetimi 
üzerinde büyük bir etkisinin olacağı geniş bir biçimde kabul görmüştür. 
Bu bağlamda en önemli gelişme Internet üzerinde uluslararası pazarlama 
faaliyetlerinin patlaması ve beraberinde gelen küresel bilgi ağının ortaya 
çıkması olmuştur (Gülmez, 2007, s. 339) . 

E-Ticaret’i işletmelerarası, işletmeden tüketiciye, tüketicilerarası ve 
tüketiciden kamu kurumuna E-Ticaret olarak sınıflandırmak mümkündür.

İşletmeler Arası E-Ticaret: İşletmeler arasında gerçekleşen, teda-
rikçiden satın alma, fatura kesme, ödeme yapma vb. gibi iş süreçlerinin 
elektronik ortamda gerçekleşmesidir. Yapılan araştırmalara göre gerçek-
leşen e-ticaret içersinde işletmeler arası yapılan ticaretin payı, işletme ile 
tüketici arasında yapılandan daha büyüktür.

İşletmeden Tüketiciye E-Ticaret: İşletmelerin genellikle sanal ma-
ğazalar üzerinden tüketicilere sağladığı pazarlama ve satış hizmetleri ile 
gerçekleşen bu tür e ticaretin en iyi uygulayıcısı amazon.com’dur.

Tüketiciler arası E-Ticaret: Tüketicilerin üyelik sistemi ile çalışan 
güvenilir web siteleri üzerinden birbirleri arasında gerçekleştirdikleri alış-
verişleri kapsayan bu türe en iyi uluslar arası örnek www.ebay.com, en iyi 
yerli örnek ise gittigidiyor.com olarak verilebilir (Adıgüzel, 2019, s. 119).

3.5.2.Viral Pazarlama

Web siteleri, mobil uygulamalar, sosyal ağlar veya kullanıcılar yoluy-
la, bir pazarlama mesajını başka bir web sitesi, mobil uygulama, sosyal ağ 
ya da kullanıcıya ulaştırmak için kullanıp mesajın etkisini ve görünürlüğü-
nü artırmaya amaçlayan bir pazarlama tekniğidir. 

Bu pazarlama yönteminin “viral” olarak adlandırılmasının ulaştırılan 
mesajın kitle içerisinde virüse benzer şekilde yayılmasıdır. Bu mesajların 
virüslerin yayılma şeklinden sadece bir farkı var bu fark; mesajı ileten tü-
keticilerin potansiyel alıcı olarak gördükleri kişilere mesajı kendi isteğiyle 
göndermeleridir. Özetlemek gerekirse; dijital ortamda mesajlar bir tıkla 
gönderilmekte ve yayılmaktadır. Bu da iletinin viral olmasını kolaylaştıran 
önemli bir etkendir (Erden, 2020).

Çevrimiçi sosyal ağ sitelerinin popülaritesi her geçen gün artmaktadır. 
Web siteleri ile geniş kitlelere ulaşmak ve ürün tanıtımını yapmak oldukça 
kolay ve ucuz bir yoldur. Viral pazarlamayı mümkün kılan bu siteler fir-
malara ve ürünlerini tanıtmak isteyen üreticilere yeni fırsatlar sunmaktadır.

Motive edici bir örnek olarak aşağıdaki varsayımsal senaryoyu düşü-
nün. Küçük bir şirket harika bir çevrimiçi uygulama geliştirir ve bir sosyal 
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ağ üzerinden pazarlamak ister. Sınırlı bir bütçesi vardır, böylece ilk önce 
oldukça sınırlı kullanıcı sayısına ulaşabilmektedir. İlk kullanıcıların yeni 
uygulamayı beğenerek diğer  arkadaşlarına aktarması sonucu ağızdan ağza 
etkisi sayesinde büyük bir nüfus sosyal ağda uygulamayı benimseyecektir 
(Chen, Wang, & Wang, 2010, s. 1029).

Viral pazarlamaya bir örnek olarak hızlı servis restoran zinciri Burger 
King’in  kurduğu www.subservientchicken.com gösterilebilir. Kullanıcı-
ların, takım elbise giymiş bir tavuk adama komut vermelerine izin veren 
bu siteyi 20 milyon kişi ziyaret etti. Bu site sayesinde Burger King hem 
satışlarını arttırdı  hem de marka bilinirliği konusunda  harikalar yarattı 
(Ferguson, 2008, s. 180).

3.5.3.Sosyal Medya

Sosyal medya içeriği metin, resimler, videolar ve ağlardan oluşur. Me-
tin, başlangıçta öncelikle bloglar biçimindeki ("web günlüklerinin kısalt-
ması") olan ilk sosyal medyaydı. Ağlar ise (ör. Facebook), kullanıcıların 
arkadaş ve kişi bulabileceği ve ekleyebileceği, arkadaşlarına mesaj gönde-
rebileceği ve kişisel dosyaları güncelleyebileceği hizmetlerdir.

Sosyal medya, bireyler ve kuruluşlar arasındaki etkileşimi kolaylaş-
tıran ve yayan kanallar bir dizisini içermektedir. İnternet ve Web tabanlı 
teknolojileri kullanan, sosyal medyaya çok kolay ulaşılabilir ve büyük kit-
lelere ulaşmak çok kolaydır. 

Bu sosyal medya çağında, yerel olan firmalar dahi isteseler de isteme-
seler de  neredeyse kaçınılmaz olarak küreselleşir. Sosyal medya ürünlerin 
satışının arttırılması konusunda önemli bir kanal olsa da bazı durumlarda 
tam tersi satışların azalması ile sonuçlanan etkileri de vardır. Bunun yakın 
zamanda mükemmel bir örneği Nestle ́ ve Nestle’nin ünlü ürünü Kit Katb-
rand ile meydana gelmiştir. Nestle ́ palmiye yağının büyük bir alıcısı idi ve 
Palmiye yağı, çoğunlukla doğal ormanların sıklıkla tahrip edildiği Endo-
nezya ve Malezya'da yağmur ormanı alanlarında yetiştirilmektedir. Özel-
likle bu ormanlarda yaşayan orangutanlar ve diğer vahşi yaratıklar için 
palmiya yağı elde etmek için bu ormanların tahrip edilmesi yıkıcı bir etki 
yapmaktadır. Greenpeace bu konuyu sosyal medyaya taşıdı ve bir reklam 
yayınladılar. Reklamda tüketici çikolatayı ısırıyor ve ürün orangutan par-
maklarına dönüşerek kanıyor. Greenpeace reklamı YouTube'a yerleştirdi 
ve Nestle ́hızla kaldırılmasını istedi. İndirildi, ancak daha hızlı bir şekilde, 
daha önce indirmiş olan diğer tüketiciler tarafından yeniden konuldu. So-
nuçta, Nestle, yağmur ormanı yıkımından gelen ürünleri kullanmayı bı-
rakmayı taahhüt ederek ürünün üretimine bir süre ara verdiğini açıklamak 
zorunda kaldı. Bu örnek, sosyal medyanın ne kadar güçlü bir etkiye sahip 
olduğunu göstermektedir. 
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Sosyal medyanın etkisini moda dünyasında da görebiliriz. Moda sos-
yal medyada  en popüler olan konulardan biridir. Sosyal medya kullanım-
ları sayesinde hangi ürünün hangi ülkede ne kadar popüler olduğunu tes-
pit etmek ve buna göre strateji belirlemek mümkündür. Avrupa’da  sosyal 
medya üzerinden yapılan bir analizde Fransız, İngiliz ve İspanyol tüketi-
ciler arasında   Zara ve H&M'nin her üç ülkede de en çok bloglanan, twe-
etlenen ve tartışılan iki marka olduğu görülmüştür. Ayrıca, ispanyolların 
Benetton, Fransızların Promod ve İngilizlerin Mango markalarını daha çok 
takip ettikleri görülmüştür

Yukarıdaki analizin sonucuna göre sosyal medyanın uluslararası bağ-
lamda bir dizi farklı işlevi yerine getirdiği sonucuna varabiliriz bunlar;

•	 Sosyal medya, bilginin hızla yayılmasını kolaylaştırırlar;

•	 Bu bilgiyi anlamlandıran, değerlendiren ve yorumlayan   kitlelerin 
birleşmesini sağlar 

•	 Hızlı bir şekilde kitlelerin eyleme geçmesini sağlar. 

Sosyal medya üzerinden yapılacak pazarlamada başarılı sonuçlar alın-
masında kaşılaşılan güçlükler ise şunlardır;

•	 Pazarlama dili oldukça önemlidir. Tüketicilerle yapılan görüşme-
lerde kişisel olmayan, rahatsız edici olmayan bir tonda ürün tanıtımının 
yapılması gereklidir.

•	 Teknoloji ve bürokrasi, sosyal medya planlarının uygulanmasında 
bir engel olabilir. Sosyal medya, hız ve kesintisiz bir iletişim gerektirir. 
Ancak teknoloji alt yapısının yetersizliği ve bazı bürokratik kurallar etkili 
sosyal medya planlarının başarılı bir şekilde uygulanmasını engelleyebilir. 

•	 Sosyal medya uygulamalarının önündeki bir diğer bariyer, çalı-
şanların bilgi teknolojileri ve iletişim becerilerinden yoksun olmasıdır. Bu 
beceriler, şirketlerde verilen temel eğitime dahil edilmez. Deloitte (2009) 
tarafından yapılan bir araştırmada,  ankete katılan çalışanların % 74'ünün 
bir şirketin sosyal medyadaki itibarına zarar vermenin kolay olduğunu söy-
lerken, şirketlerin sadece % 17'sinin sosyal ağ kullanımı ile ilgili potansiyel 
itibar risklerini izlemek ve azaltmak için programları olduğu görülmüştür. 
Leonard (2009), sosyal medya uzmanları arasında sosyal medya rehberle-
rinin oluşturulması ve çalışanların bu rehberler dahilinde sosyal medyanın 
doğru kullanımı konusunda eğitilmesinin başarılı bir şirket yönetimi için 
çok nemli olduğunu ifade etmiştir. 

•	 Özellikte az gelişmiş ülkelerde bir çok kuruluş ve nüfusun önemli 
bir kısmı masaüstü bilgisayarlar ve geniş bant internet erişimi gibi temel 
bilgi işlem araçlarına erişememektedir.
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•	 Son olarak, bazı kuruluşlardaki üst düzey karar vericilerin sosyal 
medyayı gençlerin savurgan eğlencesi olarak görmekte ve sosyal medya-
nın önemini yeterince anlayamamaktadırlar. Şirketler, sosyal medyada ba-
şarılı olmayı planlıyorlarsa sosyal medyayı gerçekten anlayan üst düzey 
yöneticilerin katılımını ve desteğini almaları gerekiyor (R.Berthon, F.Pitt, 
Plangger, & Shapiro, 2012, s. 262-264).
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GİRİŞ

Örgütsel özdeşleşme (organizational identification), işgörenlerin iş 
tatminini, örgütün ise verimliliğini etkileyen, örgütsel davranış alanında 
önemli  bir kavram olarak kabul edilmektedir.  Sosyal kimlik teorisi ise 
örgütsel özdeşleşme kuramına tutarlılık kazandırabilecek ve örgütsel dav-
ranış alanı için verimli uygulamalar önerebilecek ilişkili bir kuram olarak 
öne çıkmaktadır (Ashforth ve Mael, 1989: 20). 

Sosyal kimlik teorisi araştırmacıları, genel itibariyle bireylerin bir 
örgütün parçası olmak dolayısıyla elde ettiği kimliğe odaklanmışlardır. 
Güçlü bir örgütsel özdeşleşme, işgörenlerin kuruluşlarına yönelik tutum 
ve davranışlarını olumlu yönde etkilediği gibi işten ayrılma niyetlerini 
azaltırken, işbirliği, bağlılık ve memnuniyetlerini de atırmaktadır (Cannel-
la vd., 2015: 438). 

Buna göre çalışmada, kimlik, sosyal kimlik kavramlarından bahsedi-
lecek, ve sosyal kimlik kuramının temel bileşenleri olan sosyal sınıflan-
dırma, sosyaş karşılaştırma, iç grup kayırmacılığı gibi konular ayrıntılı bir 
şekilde ele alınacaktır. 

1. Sosyal Kimlik Kavramı ve Kapsamı

2. Kimlik Kavramı

Kimlik kavramı ve insanların kimlik oluşturmasında rol oynayan temel 
etmenler, çok sayıda disiplinin üzerinde çalıştığı araştırma konularından 
biridir. Bireysel ve sosyal kimlik kavramları, epistemolojik ve ontolojik 
önkabuller çerçevesinde literatürde geniş çaplı kullanım alanına sahiptir 
(Sabah-Kıyan, 2013: 54). 

Kimlik, kişinin dürtü, duygu, inanç, beceri ve geçmişteki yaşanmış-
lıklarının dinamik bir örgütlenmesi olarak tanımlanabilmektedir (Kartopu, 
2016: 483). Akkaş’a (2015: 79) göre kimlik, insana özgü bir kavramdır; 
çünkü, tanımlanma ve tanınma ihtiyacı insanda oluşmaktadır ve bu ihti-
yacın sosyal bir yanı da bulunmaktadır. İnsan, kimliğini bir topluluk içe-
risinde tanımlamaktadır; aksi halde tek başına bir kimlikten söz etmek bir 
anlam ifade etmeyecektir.

İnsanlarda kimlik duygusunun kazanılması, ergenlik döneminin sona 
erdiği ve yetişkinliğe adım atıldığının ilk işaretidir. Ancak, kişide ortaya 
çıkan, “kim olduğu”, “hayattan ne tür beklentilerinin olduğu”, “ne tür be-
cerilere ve ilgilere sahip olduğu” vb. tüm soruların yanıtları, içinde yaşa-
nılan toplumsal çevrede bulunacaktır. Küreselleşme olgusunun atık kanık-
sanmaya başlandığı günümüzde, insanlar çok farklı kültürler ve toplumsal 
çevrelerin tesiri altında kalmakta ve geliştirdikleri kimlikte küreselleşme-
nin izlerine rastlanmaktadır (Özdikmenli-Demir, 2010: 1).
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Kimlik, kişinin aslında kim olduğuna dair bir farkındalığa sahip olma-
sının yanında, geliştirdiği kimliğin kendisine sunduğu değerleri kabul etme-
si ve bu değerlere saygı göstermesi de demektir. Kimlikler, özellikle diğer 
kimliklere yönelik olarak geliştirilebilecek olumsuz davranış ve tutumlara 
da yol açabilmektedir. Bu sebeple, kimlik kavramının sosyal araştırmalarda 
incelenmesi gereksinimi doğmaktadır (Aslan ve Dönmez, 2013: 141). 

Stryker ve Burke’ye (2000: 284) göre kimlik kavramının üç farklı 
kullanımı vardır; Kimileri, özünde insanların kültürüne atıfta bulunmak 
için kimlik kavramını kullanır ve kimlik ile etnik köken arasında herhangi 
bir ayrım yapmazlar. Kimileri, insanların çağdaş toplumlarda oynadıkları 
çoklu rollere bağlı olarak gelişen benliği referans alarak kimlik terimini 
kullanır. Sosyal kimlik teorisinde ise, bir kolektivite veya sosyal kategori 
ile ortak kimliğe atıfta bulunmak için kullanılır ve böylece katılımcılar ara-
sında ortak bir kültür yaratılır. 

3. Sosyal Kimlik Kavramı

Kimlik kavramı, psikoloji’de “ben kimim?” sorusuna cevap verir ve 
bireye odaklı kişilik özelliklerinin bir kolleksiyonu olarak tanımlanır. Ör-
gütsel çalışmalarda, bireye yönelik bu tekil odak, gruplardaki bireylerin 
gözlemlenen davranışları ile sıklıkla çelişmektedir. Bu nedenle sosyal ben-
lik (social self) kavramı ortaya çıkmış ve kişinin bir birey olarak (bireysel 
kimlik-personal identity) ve bir grubun üyesi olarak (sosyal kimlik-soci-
al identity) geliştirdiği tutum ve davranışlar arasındaki farklılıklar ortaya 
konmuştur (Korte, 2007: 168). 

Goffman (1959), kimlik teorisinde, kişilerin günlük hayatlarında esa-
sen tiyatral bir yaklaşım içerisinde bulunduğu ve o an için hangi rol daha 
fazla önem arz ediyorsa o role büründüklerini ifade etmiştir. Sosyal kimlik 
de bireysel kimlik gibi değişkendir. Aslında her birey, aidiyet bağı olan 
grup sayısı miktarınca sosyal kimliğe sahip olabilmekte, duruma göre bu 
gruplardan hangisinin önemi artıyorsa, o gruba ait sosyal kimliğini öne 
çıkarmaktadır (Ünür ve Duman, 2016: 42). 

4. Aidiyet Kavramı

Aidiyet kavramının kuramsal kökeni, “Sosyal Kimlik Kuramı”’na da-
yandırılmaktadır. Sosyal kimlik, bireyin çeşitli toplumsal gruplara ait ol-
duğu/aidiyet hissettiği bilgisi ve söz konusu grupların içinde bulunmanın 
kişide uyandırdığı olumlu duygu ve değer olarak tarif edilmektedir (Dere 
ve Kılıç, 2016: 129).  

5. Sosyal Kimlik Kuramı 

Tajfel (1972), bireylerin toplumdaki yerlerini nasıl yarattıkları ve 
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tanımladıkları, kendilerini gruplar arasında nasıl ifade ettikleri hususu-
nu teorileştirmek için sosyal kimlik fikrini ortaya atmıştır (Hogg, 2001: 
186). Sosyal kimlik kuramına göre, kişilerin içinde buldukları grubun sta-
tüsünün yüksek ya da düşük olması, edindikleri sosyal kimliğin olumlu 
ya da olumsuz olmasıyla doğrudan ilişkilidir. Düşük statülü gruplar dü-
şük ve dezavantajlı, yüksek statülü gruplar ise yüksek ve avantajlı sosyal 
kimlik kazandırmaktadır. Bireyler, bir grubun üyesi olduktan sonra, için-
de bulundukları grubu diğer gruplardan pozitif yönde ayrıştırarak olum-
lu sosyal kimliğe sahip olmaya çalışmaktadırlar. Bireylerin bu çabaları, 
özsaygının yani kendini değerli görme ya da gösterme gereksiniminden 
kaynaklanmaktadır (Tajfel ve Turner, 1979; Taşdemir, 2017: 50).

Tajfel ve Turner (1979), sosyal kimlik teorisi ile bireyleri grup üyeli-
ğini onaylamaya ya da reddetmeye iten bir psikolojik güdüye vurgu yap-
mış ve bu güdüyü (motive) olumlu bir sosyal kimlik elde etmek için grup 
üyelerinin kendi gruplarını diğer gruplardan pozitif olarak ayırma ihtiyacı 
biçiminde açıklamışlardır (Huddy, 2001: 132). 

Yuki’ye (2003: 167) göre sosyal kimlik teorisi, grup içi özdeşleşmenin 
(in-group identification), psikolojik olarak çok yoğun olduğu durumlarda, 
kişisel benliğin ve ilgili grubun bilişsel temsilinin neye karşılık geleceği-
ni ortaya koyar. Bireyler benliklerini kategorize ettiklerinde ve kendile-
rini grup içinde diğerlerinden ayırt edilemez-farksız olarak gördüklerin-
de, gruptaki diğer bireyler ile kendilerini değiştirilebilir (interchangeable) 
olarak görürler. Kişinin bilişsel temsili, kişisel benlikten kollektif benliğe 
kaymaktadır ve böylece kollektif düzeyde benliğe yabancılaşma (deperso-
nalization) gerçekleşmektedir. 

Sosyal kimlik teorisi, bireylerin hem kişisel kimliğe (personal iden-
tity) hem de sosyal kimliğe (social identity) sahip olduğunu öne sürmek-
tedir. Kişisel kimlik, yetenekler ve ilgi alanları gibi ayırt edici özellikler-
den oluşurken; sosyal kimlik, cinsiyet, ırk vb. demografik sınıflandırmalar 
ya da dinsel, eğitimsel ya da sosyal bir örgüt üyeliğini kapsar (Fink vd., 
2009: 143; Turner, 1982). Bir takım üyesinin genel sosyal gruplardan zi-
yade örgütte oluşturulmuş bir takım ile özdeşleşmesine de takım kimliği/
özdeşleşmesi (team identification) adı verilmektedir. Takımların  bir sosyal 
grup türü olduğu düşünülecek olursa, takım kimliği de bir sosyal kimlik 
türüdür.   Bu nedenle takım kimliği, takıma üye bireylerin “birlik” hissi-
ni ne ölçüde algıladığını temsil eden bir yapı olarak ortaya çıkmaktadır 
(Gundlach vd., 2006: 1608).

Tajfel’e (1982: 2) göre, sosyal kimlik kuramının üç ögesi 
bulunmaktadır; 1) Bilişsel öge (cognitive component); Üyelik bilincinin/
farkındalığın bulunmasıdır, 2) Değerlendirici öge (evaluative component); 
Söz konusu farkındalığın, bazı değer çağrışımlarıyla ilişkili olduğu algısı-
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nın bulunmasıdır, 3) Duygusal öge (emotional component);  Farkındalık 
ve değerlendirmelere duygusal yatırım yapılmasıdır (Lam vd., 2010: 130). 

Sosyal kimlik teorisi, işgörenlerin örgütlerinin kendilerine değer verip 
takdir ettiğini hissettiklerinde sadık kaldıklarını ileri sürmektedir. Teoriye 
göre, işgörenler için örgütlerinde saygı görmeleri, örgüt içinde daha yük-
sek bir statüye ulaşacaklarının işaretidir. Yüksek statü, sosyal kimliklerini 
yükselttiği için işgörenlerin örgüte bağlılığı artacaktır (Fuller vd., 2003: 
789-790; Tyler, 1999). 

Sosyal kimlik, grup sınırlarının basit bir şekilde belirlenmesi değil; 
en temel düzeyde, sınıflandırma (categorization) sürecinin aktif kullanımı, 
benliğin (self) bir uyarıcı (stimulus) olarak sürece dahil edilmesi ve so-
nuç olarak bir benlik tanımlaması yapılmasıyla ilgilidir. Dolayısıyla sosyal 
kimlik yaklaşımı, subjektif özdeşleşmenin tam olarak nasıl gerçekleştiğini 
ve kimliğin sosyal algıyı, düşünceyi ve davranışı nasıl etkilediğini belirle-
meye yönelik açık bir girişimi temsil etmektedir (Oakes, 2002: 814).

6.  Sosyal Kimlik Kuramının Tarihçesi

Sosyal kimlik kuramı, Muzaffer Sherif (1967) tarafından yapılan grup 
içi etkileşimler ve gruplar arası etkileşimlere ilişkin yapılan çalışmalar ile 
gün yüzüne çıkmış; sonrasında ise Tajfel ve Turner (1979) ile birlikte sos-
yal kimlik teorisi (social identity theory) adı altında literatürde yerini al-
mıştır (Ertaş ve Aktaş, 2017: 239). 

Sosyal kimlik kuramının ortaya atılmasından yaklaşık yirmi yıl sonra 
ise, sosyal kimlik kuramının etkisi altında sistem gerekçelendirme kuram 
(system justification theory) ve sosyal hakimiyet kuramı (social dominan-
ce theory) geliştirilmiştir. Ancak bu kuramlar, sosyal kimlik teorisine karşı 
çıkmaktan çok destekleyen bir yapı göstermektedir (Rubin ve Hewstone, 
2020: 823). 

7.  Sosyal Kimlik Kuramının Temel Varsayımları

Sosyal kimlik kuramı, insanların kendilerini ve başkalarını algılama ve 
sınıflandırma yollarını ele alarak, grup ilişkilerinin bireysel davranışları etkile-
me potansiyeline nasıl sahip olduğunu açıklamaktadır. Sosyal kimlik kuramı 
üç varsayıma dayanmaktadır; 1) İnsanlar kendilerini sosyal gruplar çerçeve-
sinde tanımlar ve değerlendirir, 2) Bir sosyal grubun statüsü, kişinin sosyal 
kimliğinin pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu belirlemektedir, 3) Diğer 
gruplar ile ilgili değerlendirmeler, söz konusu grupta bulunan bireylerin tavır 
ve davranışlarına bağlıdır (Sierra ve Mcquitty, 2007: 104; Tajfel, 1978). 

8.  Rol Kimlikleri (Role Identity)

Sosyal kimlik kuramı bakımından rol model ve rol üstlenme, kişilerin 
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belirli bir kimliği benimsemesi ve kimliklenmesine sebep olabilir. Bu du-
rumda, görevlerini başarmak için daha çok çaba harcayacaklar ve daha ya-
ratıcı olacaklardır. Ayrıca, yüksek seviyeli rol, düşük olana göre çok daha 
yüksek özdeşleşme ve benimsemeye sebep olacağından, düşünce/fikir ya-
ratılması da o denli fazla olacaktır (Coşkun, 2005: 122).

9. Sosyal Sınıflandırma (Categorization)

Sosyal sınıflandırma, sosyal kimlik inşasında temel bir role sahip olan 
iç grup özdeşleşmesini sağlamaktadır. Bireyler, bir gruba üye oldukları an-
dan itibaren, kendileri için grubun temel değer ve normlarını içeren bir 
sosyal kimlik oluşturur ve söz konusu kimliğin olumlu bir sosyal kimlik 
olması yönünde de gayret sarfeder (Hasta ve Arslantürk, 2013: 61).

Sosyal sınıflandırma, kişi ile iç grup arasındaki algılanan benzerlikler 
ile kişi ve dış grup arasındaki algılanan farklılıkların vurgulanmasıdır. Bu 
benzerlik ya da farklılık vurgusu, tüm tutumlar, inançlar, değerler, duy-
gusal tepkiler, davranış normları, konuşma biçimleri ve ilgili gruplararası 
sınıflandırma ile ilişkili olduğuna inanılan diğer tüm özellikler için söz ko-
nusu olur (Stets ve Burke, 2000: 225).

Sınıflandırma süreci, aynı kategoriye ait uyarıcılar (stimuli) arasındaki 
algılanan benzerlikleri ve farklı kategorilere ait uyarıcılar arasında algıla-
nan farklılıkları vurgular. Bu vurgu etkisi, sınıflandırıcının (categorizer) 
kategorizasyonla ilişkili olduğuna inandığı boyutlar üzerinde meydana 
gelir. Böylece, örneğin, erkeklerin kadınlardan daha agresif olduğuna ina-
nan feministler kendilerini feminist olarak sınıflandırdıklarında, erkeklerin 
saldırganlığını abartmaya, tüm erkekleri tüm kadınlardan daha agresif gör-
meye, erkekler arasındaki saldırganlıkta çok az fark görmeye ve kadın-
lar arasında saldırgan olmama konusunda çok az fark görmeye başlarlar 
(Hogg vd., 1995: 261). 

Tajfel,  “biz ve onlar” ayrımlarını yapma sürecinin insanların birbir-
lerini görme biçimlerini değiştirdiğini savunmaktadır. Kategorik ayrımlar 
çerçevesinde insanlar, algısal olarak grup içinde benzerlik (hepimiz ay-
nıyız) fikri geliştirirken, diğer gruplar arasında ise farklılıklara (onlardan 
farklıyız) odaklanmaktadırlar. Sosyal sınıflandırma aynı zamanda insanla-
rın kendilerini görme biçimlerini de değiştirir ve benlik duygusu, onları di-
ğer bireylerden farklılaştıran kendine özgü tutumlar, hatıralar, davranışlara 
yöneltir (Hornsey, 2008: 206).

10. Sosyal Karşılaştırma (Social Comparison)

Sosyal sınıflandırma süreci, bireylerin kendileri ve iç grupları 
arasındaki benzerliklerini ve dış gruplar ile olan farklılıklarını öne çıkar-
makta iken; sosyal karşılaştırma ile bireyler kendi gruplarını diğer gruplar-
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la karşılaştırmakta ve kendilerini diğerlerinden üstün görmektedirler (Bal, 
2018: 434). 

Sosyal kimlik kuramının merkezinde, insanlariın kendilerini grup te-
rimleriyle tanımladıkları ve iç grubu dış gruptan ayırmayı amaçlayan grup-
lar arası sosyal karşılaştırmalar yaptıkları fikri söz konusudur. İnsanlar bu 
karşılaştırmayı içinde bulundukları grup lehine yapmaktadırlar, çünkü sos-
yal kimlik varlığını, kendi grubunu diğer gruplara göre farklı değerlendir-
me niteliğiyle elde etmektedir (Hogg, 2000: 225; Tajfel ve Turner, 1979). 

Tajfel’e (1982: 11) göre, birey tarafından yapılan sosyal karşılaştırma-
lar iç gruba veya dış gruba odaklanabilir. İlk durumda kişi, kendi gelenek-
leri, yaşam tarzı, sosyal ve kültürel özellikleri ile igili olumlu bir değer-
lendirme yapmışsa, iç grup kişiye olumlu imaj oluşturması için bir temel 
sağlayabilir. Ancak iç grup, toplum içinde düşük statüde yer alıyorsa, daha 
yüksek statülü dış gruplar ortaya çıktıkça iç gruba ilişkin olumsuz değer-
lendirmeler de yapılmaya başlanabilecektir.  

11. İç Grup Kayırmacılığı (In-Group Favoritism)

Sosyal kimlik teorisi, bireylerin kimliklerini, bir gruba üyelik ile ka-
zandıklarını ve grup üyeliklerine değer verip duygusal önem atfettiklerini 
ve bu durumun da bireylerde algısal ve tutumsal yanlılıklara (biases) yol 
açtığını savunmaktadır. Bu nedenle bireyler, aidiyet hissettikleri grupları-
nı, dış grup olarak tanımladıkları diğer gruplara karşı kayırırlar (Greene, 
1999: 393). 

Bireyler, öz saygılarını artırmak ve gruplar arasındaki ilişkilerde hali-
hazırdaki avantajlı pozisyonlarını muhafaza edebilmek için içinde bulun-
dukları gruplarını (iç grup), diğer gruplardan (dış grup) çok daha olumlu 
olarak değerlendirebilmektedirler. İç grup kayırmacılığı ya da yanlılığı 
olarak adlandırılabilecek bu davranış geliştirilirken, iç ve dış gruplara yö-
nelik şahsi tutumlar yanında gruplar arasında geçmişte yaşananlar ve ta-
rihsel sürecin oluşturduğu kültürel kodlar aktif biçimde kullanılmaktadır 
(Çoksan, 2019: 83).

12. Sosyal Kimlik Kuramı Üzerine Yapılan Ampirik 
Araştırmaların Sonuçları

Coşkun (2005: 119), üniversite öğrencileri üzerine yaptığı çalışma-
da, olumsuz kimliğe sahip olan öğrencilerin olumlu kimliğe sahip olanlara 
göre, rol üstlenen öğrencilerin rol üstlenmeyenlere göre ve ilgili rol üstle-
nenlerin ilgisiz rol üstlenenlere göre daha fazla düşünce ürettikleri sonu-
cuna ulaşmıştır. 

Ertaş ve Aktaş (2017: 239), motorsiklet gruplarına katılanlar üzerine 
yaptıkları ampirik araştırmada,  grup üyelerini sosyal kimlik kuramının 
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bilişsel-duygusal-değerlendirici olmak üzere üç boyutu üzerinden ince-
lemişlerdir. Araştırmanın bulguları, kişilerin sosyal kimliklerinin bilişsel 
boyutunda, fiziki özellikler yanında, özgür olma ve güvenlik öne çıkar-
ken, duygusal boyutunda aidiyet, bağlılık  gibi duygular, ve değerlendirici 
boyutu bakımından ise gruba gösterilen değer ve önem olduğunu ortaya 
koymuştur. 

Chattopadhyay ve George (2001: 781), yaptıkları ampirik araştırma-
da, işgörenlerin çalışma statülerinin (work status), yani geçici/mevsimlik 
mi yoksa daimi statüde mi çalıştıklarının, örgüt bazlı öz-güvenlerini, mes-
lektaşlarına olan güvenlerini ve özgecilik (altruism-başkalarını düşünme) 
duygularını etkileyip etkilemediğini incelemişlerdir. Sosyal kimlik teorisi-
ne dayandırdıkları modelde araştırmacılar, iş statüsündeki farklılığın, söz 
konusu değişkenleri olumsuz etkilediği sonucuna ulaşmışlardır.

Lauring (2008: 344), İngiltere’de faaliyet gösteren Danimarkalı bir 
şirketin yerel çalışanları ile yabancı çalışanları arasındaki çatışmaya odak-
landığı araştırmasında, sosyal kimlik oluşturmanın, kaynakların paylaşımı 
ve onaylanma konularında rekabetin olması halinde gerçekleşebileceğini, 
dil farklılığının örgüt üyeleri arasında sosyal kimlik oluşumunu etkilediği-
ni,  kimliklerin geliştiği süreçlerde gruplar ve bireyler arasındaki ilişkinin 
kutuplaşmaya da uzlaşmaya da neden olabileceğini tespit etmiştir.

Burford (2012: 143), yaptığı çalışmada sosyal kimlik yaklaşımının 
önemini, tıp eğitiminin çeşitli alanlarına atıfta bulunarak açıklamaktadır. 
Buna göre, mesleki kimlik ve profesyonellik, sadece bu mesleği elde et-
menin ötesinde öz-sınıflandırma (self-categorization) açısından da değer-
lendirilebilir. Farklı mesleki kimliklerin göze çarpması, ekip çalışması ve 
meslekler arası öğrenmenin olumlu yönde etkilenmesinin bir sonucu ola-
cağı gibi, iletişim (daha sınırlı) ve değerlendirme konuları ise gruplar arası 
yanlılıklar olarak düşünülebilecektir.

Hennessy ve West (1999: 361) yaptıkları çalışmada, işgörenlerin ör-
gütlerinde çok çalışma gruplarıyla güçlü bir şekilde özdeşleşmelerinin 
(identification), yüksek grup içi kayırmacılığa (in-group favoritism) bağlı 
olduğunu ortaya koymuşlar ve böylece sosyal kimlik teorisinin örgütsel bir 
ortam içerisinde desteklendiğini tespit etmişlerdir. 

SONUÇ

Sosyal kimlik kuramı, bireyler arasında halihazırda mevcut olan 
“ben-öteki”, “bizden-başkalarından”, “iç grup-dış grup” vb. ayrımların 
sebeplerini ortaya koyan bir yaklaşım olarak öne çıkmaktadır. Bireylerin 
sosyal kimlik arayışı ve kişisel imajlarını daha da güçlendirme düşüncesi, 
tüm bu ayrımların esasını oluşturmaktadır. Bu tür, önyargılar, yanlı bakış 
açıları, iç kayırmacılık, grup üyelerinin öz saygılarının yükselmesi bakı-
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mında olumlu tesir yaratsa da, ötekiler-dış grup için olumsuz, hatta yıkıcı 
tesirlere yol açabilmektedir (Sürgevil, 2008: 118). 
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1.GİRİŞ

Küreselleşmenin etkisiyle hızla gelişen bankacılık sektörü faaliyet 
alanını genişletmekte ve hizmet kalitesini de arttırmaktadır. Bu hızlı geli-
şim sürecinde, bankacılık sektörünün temelinde yer alan faiz uygulaması-
nın İslam dinine göre haram olması, bu dine mensup kişilerin yastık altın-
da bulunan birikimlerinin ekonomiye kazandırılması gerekliliğinden yola 
çıkarak İslam ülkelerde ayrı bir finans sisteminin oluşumunun gerekliliği 
gündeme gelmiş ve sadece İslami finans kuruluşları için standartlar yayım-
layan, uluslararası özerk ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak, İslami 
Finans Kuruluşları İçin Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI) 
1991 yılında kurulmuştur.

Türkiye’de, dini inanışları nedeniyle faize karşı bir tutum sergile-
yen kişilerin ellerinde bulunan atıl fonlarının bankacılık sistemine dahil 
olmasını sağlamak ve ekonomiyi canlandırarak büyümeyi finanse etmek 
amacıyla faizsiz bankacılık sistemi gündeme gelmiş ve ilk olarak 1985 
yılında uygulanmaya başlamıştır. Türkiye’de özel finans kurumları adıyla 
faaliyet gösteren faizsiz bankalar 1999 yılında Bankacılık Kanunu’na da-
hil edilmiş ve kanuni bir zemine kavuşmuşlardır. 2005 yılında da katılım 
bankaları olarak isimleri değiştirilmiş ve çalışma prensipleri ve yöntem-
leri saklı kalmak kaydı ile mevzuat açısından geleneksel bankalar ile aynı 
statüye gelmişlerdir. Katılım bankaları, faizsiz ve İslami esaslara uygun 
işlem yapmaları dolayısıyla diğer finans kuruluşlarından ayrılmaktadırlar. 
Katılım bankacılığı, geleneksel bankacılık sisteminden farklı olarak faizsiz 
finansman yöntemleriyle kredi vererek, yatırımcı açısından kredi riskini en 
aza indirmekte ve yatırımcıya yeni bir imkân sunmaktadır.  Katılım banka-
cılığında, kredilendirme işlemi sadece gerçek ve faturalı varlık finansmanı 
ile sınırlıdır.

İcâre, kiralama süresinin bitiminde mülkiyetin kiracıya devredildiği 
bir kiralama sözleşmesidir. Bu yöntemde, katılım bankası müşterisinin is-
tediği özelliklerdeki bir varlığı satın alarak ve üzerine belirli bir kâr payı 
ekleyerek söz konusu varlığı müşterisine kiralaması işlemidir.   İcâre söz-
leşmesinde kiranın bedeli ve süresi önceden taraflarca açıkça belirlenir. Bu 
yöntemde kiralama sürecinde kaynak aktaran kuruluşa önceden belirlen-
miş sabit bir tutarda getiri söz konusudur.  İcâre sözleşmesinde esas olan 
İslam hukuku’na uygunluktur. 

2. TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞI

Katılım bankacılığı, İslam dininin faizsiz prensibi temeline uygun her 
türlü bankacılık faaliyetlerini gerçekleştiren, gerek faiz hassasiyeti bulu-
nan tasarruf sahiplerinin tasarruflarını, gerekse sistemin dışında atıl bu-
lunan fonları kâr ve zarara katılma esasına göre toplayıp ticaret, ortaklık 
ve finansal kiralama vb. yöntemleriyle kullandıran bir bankacılık sistemi-
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dir. Bu sistemde faaliyet gösteren katılım bankaları, tasarruf sahiplerinden 
topladıkları fonları, faizsiz finansman prensipleri dahilinde doğrudan reel 
ekonomide değerlendirerek, oluşan kâr ve zararı tasarruf sahipleriyle pay-
laşırlar (Pehlivan, 2016:296). Katılım bankacılığı, faizsiz çalışma sistemi 
ve risk paylaşımı sağlaması sebebiyle geleneksel bankacılık anlayışından 
ayrılır (Parlakkaya ve Çürük, 2011:398). Sistem, tüm işlem ve sözleşme-
lerin, faiz unsuru olmadan gerçekleştirilmesi esasına dayanmaktadır (Iq-
bal, 2006:3).  Katılım bankalarının temel dayanağı olan faizsiz finansman 
prensibinin özünü (Pehlivan, 2016:299); 

•	 Faiz yerine kâr ve zarara katılma esasına göre fon toplamak ve 
müşteriye sabit gelir taahhüdünde bulunmak,

•	 Müşterinin ihtiyaç duyduğu varlığı satıcıdan peşin olarak alıp, söz 
konusu varlığı müşteriye vadeli olarak satmak ya da iş sahibi ile proje ba-
zında ortaklık kurmak gibi yöntemlerle fon kullandırmak, oluşturmaktadır.

Katılım bankacılığı sistemi, karşılığında faiz almak istemediği için, 
birikimlerini geleneksel bankacılık sisteminde değerlendirmeyip, altın, 
döviz ya da gayrimenkul şeklinde değerlendiren birikim sahiplerinin bi-
rikimlerinin ekonomik sürece dahil edilmesini sağlamak amacıyla kâr-za-
rar ortaklığı anlayışıyla faaliyet gösteren bankacılık sistemidir (Takan, 
2001;16). Katılım Bankaları, Özel Finans Kurumu adıyla 83/7506 sayılı 
KHK’da “Sermayesine ilaveten yurt dışından ve yurt içinden özel cari he-
saplar ve kâr ve zarara katılma hakkı veren hesaplar yoluyla fon toplayıp 
ekonomiye fon tahsis etmek amacıyla faaliyet gösteren ve toplanan fonla-
rı mevzuatında belirtilen usullerle, her türlü zirai, ticari faaliyetlerin ve 
hizmetlerin finansmanında, ortak yatırımlarda, yurt dışı teminat mektubu 
verilmesinde, ihracat ve ithalatın finansmanında, yatırımlara ilişkin ekip-
manların temin edilip, firmalara taksitle satılması veya kiraya verilmesi 
gibi hususlarda kullandırabilen mali kuruluşlar” olarak tanımlanmıştır. 
Bankacılık Kanununda ise katılım bankaları, “Bu Kanuna göre özel cari 
ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak esasına 
dayalı olarak faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nite-
likteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleri” olarak tanımlanmıştır.

Katılım bankacılığı sisteminin temel amacı faizsiz finansman prensibi 
ile fon temini sağlamaktır. Bu sistemde ayrıca; belirsizlik yasağı, aşırı risk 
ve spekülasyon yasağı, varlık ve hizmet satın alımında paranın müşteri 
yerine fatura karşılığında satıcıya ödenmesi uygulaması, mutlaka finans-
manın bir varlık veya hizmet karşılığında sağlanması gibi prensipler bu-
lunmaktadır. Katılım bankaları, temel bankacılık faaliyetleri yürütmenin 
yanında, müşterilerden kâr-zarar ortaklığı yolu ile topladıkları fonları, fa-
izsiz finansman prensibine göre reel sektöre aktararak, meydana gelebi-
lecek kâr ya da zararı müşteriler ile paylaşmaktadır (Yanpar, 2014:126).  
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Bu kuruluşlar, topladıkları fonları müşterilerine kullandırma yoluyla, ülke 
ekonomisine katkıda bulunmaktadır (Özkan, 2012: 4). Ülkemizde, faiz-
siz bankacılık sistemi ile faaliyet gösteren katılım bankalarının, sektördeki 
ağırlıkları hızla artmakta ve bu sistemin toplumsal ihtiyaca cevap verdiği 
görülmektedir (Tunç, 2010:173).

Katılım bankalarının taşıdığı özellikleri aşağıdaki gibi sıralamak 
mümkündür (Ağkan, 2018:237);

•	 Verilen hizmetlerde faiz yoktur.

•	 Hizmetler ticaret ile bağlantılı olarak yapılmaktadır.

•	 Kâr-zarar ortaklığı veya sermaye iştiraki şeklinde sermaye bağlan-
tılı fon toplama ve kullandırması yapılmaktadır.

•	 Fon kullandırılırken yapılacak yatırımlar İslam şeriatında yasak-
lanmamış olmaması gerekmektedir.

2. KİRALAMA (İCÂRE )

Kelime anlamı olarak bakıldığında icar, kira veya kiraya vermek an-
lamlarına gelmektedir. Kira, herhangi bir varlığın kullanım hakkı belli bir 
vadeye kadar belli bir fiyat karşılığı devredildiği takdirde alınan ücrettir. 
Kiralama, kira konusu varlığı satın almadan, kullanım hakkını belli bir süre 
için elde etme işlemidir. Kiralama, kiraya veren ile kiracı arasındaki anlaş-
ma üzerine kurulan daha çok orta ve uzun vadeli bir finansman yöntemidir. 
Kiralama sözleşmesinde kiranın bedeli ve süresi belirtilmelidir. Kiralanan 
varlığın mülkiyeti kiraya verende kalmaktadır.  Kiracı kira konusu varlık-
tan faydalanması karşılığında bir kira bedeli öder. Günümüzde, kiralama 
yöntemi, menkul ve gayrimenkul varlıkların finansmanında kullanabilen 
daha çok modern teknolojiye daha kolay yollarla sahip olabilmek amacıyla 
kullanılmaktadır. 

İcâre, kira konusu varlığın kullanım hakkının anlaşılan bir bedel kar-
şılığında devredilmesidir. Terim olarak ise icâre , “cinsleri ve miktarları 
belli olan bir menfaati belli bir bedel  kârşılığında satmak ve süresi sona 
erince ya o menfaati geri almak veya icâreyi yenilemek” anlamına gelmek-
tedir (Kayar, 2011: 4).  İcâre, maddi varlıkların kiralanmasına yönelik ger-
çekleştirilen bir kira sözleşmesidir. Kira sözleşmesi meşru olan ve belirli 
bir kullanım hakkı olan mülkiyetin, meşru bir bedel karşılığında, belirli 
bir süre boyunca devredilmesi ile sonuçlanan sözleşmedir.  İcâre, kiraya 
veren ile kiracı arasında belli bir süre için imzalanan bir sözleşme ile kira-
cının seçmiş olduğu varlığın kiraya veren tarafından satın alınarak belirli 
kira ödemeleri karşılığında kiracının kullanımına sunulmasını sağlayan 
yöntemdir (Kondak, 2002:1).  İcâre, faizsiz bankacılık uygulamalarında 
alıcının ihtiyacı olan varlığı, satıcının satın alması ve sonrasında da alıcı-
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ya sabit bir kira geliri karşılığında kiralaması işlemidir.  İcâre, sözleşme 
hükümlerine dayalı bir düzenlemedir. Bu sözleşmeye göre, kira konusu 
varlığın sahibi, varlığın intifa hakkını kiracının kullanmasına izin verir. 
Varlığın mülkiyeti kiraya veren kuruluşta kalır, kiracı ise belirli ödemeler-
de bulunarak varlığı kullanmaya devam eder (Önk, 2015:51). 

İcâre işleminde kiraya veren kira konusu varlığa ait bütün risk ve men-
faatlerini tamamen kiracıya devretmektedir. Kiralama süresi sonunda söz-
leşmede belirtilen sembolik bir bedel karşılığında kiracı kira konusu varlı-
ğın mülkiyetini elde edebilir. Katılım bankacılığında en çok icâre yöntemi 
ile fon kullandırmaktadırlar. Katılım Bankası, faizsiz bankacılık ilkelerine 
uygun olan her türlü kira finansmanı ile hizmet (eğitim, sağlık vs.) finans-
manını sağlayabilir. Burada en önemli nokta; müşterinin kiralamak istediği 
varlığı veya almak istediği hizmeti önce kiraya veren katılım bankasının, 
kiralamış veya almış olmasıdır.  İcâre işlemi esasında, kiralama süresinin 
bitiminde mülkiyetin kiracıa devredildiği bir sözleşme olarak açıklamak 
mümkündür (Yardımcıoğlu, 2016:224).

Fon sağlamak üzere icâre yöntemi kullanılırken aşağıdaki koşulların 
sağlanması gerekir:

1. Kira konusu varlığın İslam Hukuku’na göre meşru olması,

2. Taraflar arasında kira sözleşmesinin yapılmamış olması

3. Kira müddetinin belli olması,

4. Kira konusu varlığın kiracıya teslim edilmesi,

5. Kira konusunun yararlanılabilir halde tutulması,

6. Kira sözleşmesinde başkasına kiralanamaz şeklinde bir şartın ol-
maması,

7. Kiralanan yerin meşru işlerde kullanılması, hizmetin meşru yerle-
re verilmesi gerekir.

İcâre, geleneksel anlamdaki bankacılık sisteminin finansal kiralama 
faaliyetlerine benzemekte olup, doğrudan satış yerine, kiralama süresi 
sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesi olarak ifade edilebilir (Uzunoğ-
lu,1998:11).  İcâre uygulamasında varlığın mülkiyeti kiraya verende kal-
maya devam eder, kira konusu varlık kiracıya emanet olarak teslim edilir 
ve kiracı da belirli ödemelerde bulunarak varlığı kullanmaya devam eder.

İcâre işlemi, faizsiz finans kuruluşunun talep edilen varlığı kiralayıp, 
daha sonra müşterisine kiralaması yoluyla gerçekleşir. Katılım bankala-
rı mülkiyetin devri ile sonuçlanan kiralama sözleşmesi yapmaktadır. Bu 
yöntem satış ile kiralamanın birleşmesinden doğan yeni bir sözleşme sa-
yılmaktadır. Kiralar ödendikçe kiracının kiralama konusu varlıktaki payı 
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artar. Ödemeler %100’e ulaşınca kiracı varlığın mülkiyetine sahip olur 
(Bayındır 2007: 262). Geçmiş döneme ait kira borçları ve ücretler icâre 
yöntemi ile fonlanamaz.

 İcâre işleminde süreç aşağıdaki aşamalarda gerçekleşir (Kömürcü, 
2018:32-33):

1. Müşteri, fon ihtiyacı doğrultusunda katılım bankasına başvurur.

2.  Katılım bankası fon talebi doğrultusunda gerekli çalışmaları yap-
tıktan sonra fon talebini kendisinin karşılayacağını belirledikten sonra, 
müşteri satıcı ile ön anlaşma sağlar.

3. Müşteri ile katılım bankası arasında, kâr oranı ve vade yapısında 
anlaşma sağlanır ve sözleşmeler imzalanır.

4. Katılım bankası satıcıya sipariş verir.

5. Katılım bankası satıcıya varlık bedelini peşin olarak ödedikten 
sonra kullanım hakkını müşterisine bırakır.

6. Müşteri sözleşmede belirtilen bedel ve vade yapısına göre banka-
ya kira ödemelerini gerçekleştirir. 

7.  İcâre sözleşmesi sona erdiğinde, kiralanan varlığın mülkiyeti, ki-
raya verende (banka) kalmaktadır.

Genel olarak İcâre işleminin işleyişi aşağıda şekil 1’de açıklandığı 
gibi değerlendirmek mümkündür.

Şekil 1:  İcâre  işleminin işleyişi

Katılım bankalarının müşterilerine icâre yoluyla fon kullandırmasının 
avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Tanaydı, 2016:15):

1. Müşteriler daha uzun vadeli fon kullanma imkânına sahip olabil-
mektedir.

2. Satın alınan varlık  kiracı firmanın bilanço kaleminde pasif kısım-
da yer alacağı için şirketlerin borçlanma imkânlarını kısıtlayacak böylece 
şirketler rasyolarını daha iyi yönetebilme imkanına kavuşmuş olacaklardır.

3. Kiracıya çok ciddi vergi avantajları sağlamakta bazı ürünlerde %1 
oranına kadar KDV indirim fırsatı sunmaktadır.

4. Orta ve uzun vadeli finansman sorunu çeken işletmeler için uygun 
koşullu bir finansman yöntemidir. Bu durum yeni yatırımların önünü açtığı 
gibi büyümeye de önemli düzeyde itici güç oluşturmaktadır.
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3.FAİZSİZ FİNANS MUHASEBE STANDARTLAR (FFMS 8): 
İCÂRE VE İCÂRE MÜNTEHİYE BİTEMLİK

AAOIFI’nın kuruluşundaki temel amaç İslami Finans Kuruluşları için 
gerekli muhasebe ve denetim standartlarının yayınlanmasıdır. AAOIFI’nin 
muhasebe standartları yayınlamasının iki temel amacı, belirli İslami finans 
ürünleri ve mekanizmaları için muhasebe işlemlerini standardize etmek ve 
İslami finansal kuruluşlar için mali tabloların sunumunda kılavuz kurallar 
yayınlamaktır. AAOIFI tarafından çıkarılan standartların en önemli özelli-
ği İslami kurallara uygun olmasıdır. AAOIFI’nın genel amaçları aşağıdaki 
gibidir:

•	 İslami Finans Kuruluşları için muhasebe, denetim ve etik kuralla-
rını geliştirmek, 

•	 İslami Finans Kuruluşları için gerekli muhasebe ve denetim stan-
dartlarını hazırlamak, yayımlamak, yorumlamak ve gerektiğinde tekrar 
gözden geçirmek,

•	 Çıkarılan standartları uygulayan kuruluşların standartlara uyumu-
nu denetlemek,

•	 Hedefleri doğrultusunda düzenli seminer, konferans, yayın yap-
mak şeklinde gösterebiliriz.

Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının mevzuatımıza kazandırılma-
sı amacıyla faizsiz finans kuruluşlarının muhasebe ve raporlama çerçevesi 
eksikliğine yönelik olarak 21.05.2019 tarihinde Kamu Gözetimi, Muha-
sebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından, Faizsiz Finans 
Muhasebe Standartları  (FFMS) yayınlanmış ve 6 Eylül 2019 Tarihli ve 
30880 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. İşletmelerin yayımlanan 
tüm standartları erken uygulamasına izin verilmekle birlikte söz konusu 
standartlar 1 Ocak 2020 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerin-
de uygulanmaya başlanacaktır. 

AAOIFI tarafından İcâre ’nin işleyişine ve muhasebeleştirilmesine 
ilişkin esaslar FFMS 8 standardında ele alınmıştır. Standart, finansal ki-
ralama (icâre müntehiye bitemlik) ve faaliyet kiralaması ( icâre ) olmak 
üzere iki temel  İcâre  sistemi üzerinden açıklanmıştır. 

Faizsiz finans muhasebe standartları (FFMS 8),  İcâre  ve  icâre  mün-
teniye bitemlik standardı katılım bankaları ve faizsiz finans kuruluşları ta-
rafından uygulanmaktadır. Standart, katılım bankasının veya faizsiz finans 
kuruluşunun kiraya veren veya kiracı olduğu, satın alma amaçlı edinilen 
varlıklar, icâre giderleri, hasılatı, kazanç ve kayıpları da dâhil olmak üzere 
icâre ve icâre Müntehiye Bittemlîk’e ilişkin muhasebe kurallarını düzenle-
mek (FFMS 8, Prf. 1) amacıyla çıkarılmıştır.
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Aşağıdaki hususlar standart kapsamı dışında tutulmuştur (FFMS 8, 
Prf.2):

a) Petrol, doğalgaz, kereste, metal gibi doğal kaynakların aranması 
veya kullanımına ilişkin İcâre sözleşmeleri.

b) Sinema filmleri, video kayıtları, el yazmaları, patentler ve telif hak-
ları gibi kalemlerin lisans sözleşmeleriyle ilgili İcâre işlemleri.

c) İş sözleşmeleri ve profesyonel hizmet alımları. 

3.1. Faaliyet İcâresi

Faaliyet İcâresi, kira konusu varlığın yasal mülkiyetinin kiralama sü-
resinin sonunda kiracıya geçeceğine dair bir taahhüt içermeyen kiralama-
dır (FFMS, Prf.3). 

Faaliyet icâresi yönteminde, katılım bankasının kiraya veren olduğu 
durumda; İcâre amaçlı edinilen varlıklar, edinim anında tarihi maliyetin-
den finansal tablolara alınır. İcâre amaçlı edinilen varlıkların tarihi ma-
liyeti; net satın alma fiyatı ile gümrük vergileri, diğer vergiler, taşıma, 
sigorta, kurulum, test etme gibi varlığı amaçlanan kullanıma uygun hale 
getirmek için gerekli olan tüm harcamaları kapsar (FFMS 8, Prf.5). Kira 
konusu varlığın tahmini kalıntı değerinde kalıcı olarak önemli bir azalma 
bekleniyorsa bu azalma tahmin edilir ve meydana geldiği dönemde zarar 
olarak finansal tablolara yansıtılır (FFMS 8, Prf. 6).  Kira konusu varlık-
lar, kiraya verenin benzer varlıklar için normalde uyguladığı amortisman 
politikasıyla tutarlı bir şekilde amortismana tabi tutulur (FFMS 8, Prf. 7). 
Bu varlıklar, kiraya verenin finansal durum tablosunda İcar Varlıklarındaki 
Yatırımlar başlığı altında sunulur (FFMS 8, Prf.  8). İcâre hasılatı, kiralama 
süresi boyunca raporlama dönemlerine orantılı olarak dağıtılır (FFMS8, 
Prf. 9). İcar taksitlerinden kaynaklanan hasılat, kiraya verenin gelir tab-
losunda İcâre hasılatı olarak sunulur ve her bir taksitin vadesinin dolduğu 
raporlama döneminde ilgili taksite ilişkin hasılat finansal tablolara alınır 
(FFMS 8, Prf. 10).

Kiraya verenin kiralama sözleşmesini düzenlerken katlandığı başlan-
gıçtaki doğrudan maliyetler önemliyse, söz konusu maliyetler, İcâre ha-
sılatının dağıtımıyla tutarlı olacak şekilde kiralama dönemlerine dağıtılır. 
Bu maliyetler önemli değilse, kiralama sözleşmesinin yapıldığı raporlama 
dönemine ait gelir tablosuna gider olarak yansıtılır (FFMS 8, Prf.  11). 
Kira konusu varlıkların hizmet vermesini temin etmek için yapılması ge-
reken onarımlar önemli değilse, meydana geldikleri raporlama döneminde 
finansal tablolara alınır (FFMS 8, Prf. 12). Yapılan onarımlar önemliyse 
ve kiralama süresi boyunca yıldan yıla tutar olarak değişiyorsa, onarımlar 
için düzenli olarak bir  kârşılık ayrılır ve ayrılan  kârşılık gelirden indirilir 
(FFMS 8, Prf. 13). 
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Kiracının, kiraya verenin rızasıyla kira konusu varlıkların onarımını 
üstlenmesi ve onarımın maliyetinin kiraya verene yansıtılabilmesi duru-
munda kiraya veren bu onarımları, katlanıldıkları raporlama döneminde 
gider olarak finansal tablolara alır (FFMS 8, Prf. 14). Başlangıçtaki doğru-
dan maliyetler önemliyse bunların amortismanı ilgili dönemde gider ola-
rak finansal tablolara alınır (FFMS 8, Prf. 15). Onarımlar için bir karşılık 
ayrılması durumunda, ilgili döneme ilişkin onarım maliyetleri karşılıktan 
düşülür (FFMS 8, Prf. 16).  Kira konusu varlıklar kiraya verenin benzer 
varlıklar için normalde uyguladığı amortisman politikasına göre amortis-
mana tabi tutulur (FFMS 8, Prf.  17). İcar taksitlerinden kaynaklanan ala-
caklar, nakit benzeri değeri üzerinden ölçülür (FFMS 8, Prf. 18).

Katılım bankasının kiracı olduğu durumda ise;  İcâre taksitleri, kirala-
ma süresine ilişkin raporlama dönemlerine dağıtılır ve her bir taksitin va-
desinin dolduğu raporlama döneminde ilgili taksite ilişkin hasılat finansal 
tablolara alınır. İcâre taksitleri, kiracının gelir tablosunda İcâre giderleri 
olarak sunulur (FFMS 8, Prf. 19). Kiracının kiralama sözleşmesini düzen-
lerken katlandığı başlangıçtaki doğrudan maliyetler önemliyse, söz konusu 
maliyetler, İcâre giderlerinin dağıtımıyla tutarlı olacak şekilde kiralama sü-
resi boyunca dağıtılır. Bu maliyetler önemli değilse kiralama sözleşmesi-
nin yapıldığı raporlama dönemine ait gelir tablosuna doğrudan gider olarak 
yansıtılır (FFMS 8, Prf. 20).

Faaliyet  icâre si yönteminde, katılım bankası farklı müşterilerinin 
ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla çok sayıda ve yüksek derecede pa-
zarlanabilirlik özelliğine sahip farklı varlıkları sağlamaktadır. Banka bu 
varlıkları üzerinde anlaşmaya varılacak bir süre boyunca kullanmak üzere 
istekli herhangi bir kuruma veya iştirakçiye verebilir. Kiralama süresinin 
bitişinden sonra varlıklar bankaya geri döner ve banka yeni kiracılar arar. 
Bu yöntemin ayırt edici özelliği, kira konusu varlıkları kiralama dönemi-
nin sona erdiği her zaman çok uzun bir dönem boyunca kullanılmadan 
kalmaması için yeniden kiralamaya çıkaracak olan katılım bankasının 
mülkiyetinde kalmasıdır. Bu yöntemde banka, durgunluk veya kira konusu 
varlıklara yönelik talep azalması riskine katlanmaktadır. 

3.2.  İcâre  Müntehiye Bittemlîk (Mülkiyetin Devriyle Sona Eren 
Kiralama) 

İcâre Müntehiye Bittemlîk, kira konusu varlıkların yasal mülkiyetinin 
kiracıya geçmesiyle sonuçlanan bir kiralama yöntemidir. Bu yöntem, aşa-
ğıdaki şekillerde gerçekleşebilir (FFMS, Prf. 4):

a) Hibe yoluyla (yasal mülkiyetin bedelsiz devredilmesi).

b) Yasal mülkiyetin kiralama süresi sonunda sembolik bir bedel ya da 
kiralama sözleşmesinde belirtilen başka bir tutar karşılığında devredilmesi 
(satıldığı),
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c) Yasal mülkiyetin kiralama süresinin bitmesinden önce kalan İcâre 
taksitlerine eşdeğer bir bedelle devredildiği (satıldığı)

d) Kira konusu varlığın yasal mülkiyetinin kademeli olarak devredil-
diği (satıldığı).

Bu yöntemde, katılım bankasının kiraya veren olduğu durumda, kira 
konusu varlıklar, kiracının finansal durum tablosunda İcâre Müntehi-
ye Bittemlîk varlıkları altında sunulur ve defter değeri üzerinden ölçülür 
(FFMS 8, Prf. 22). Kira konusu varlıklar kiraya verenin benzer varlıklar 
için uyguladığı normal amortisman politikasına göre amortismana tabi 
tutulur. Ancak, kira konusu varlıklar kiracıya hibe edilerek devredilece-
ğinden, bunların amortismana tabi tutarı belirlenirken kalıntı değerleri dü-
şülmez (FFMS 8, Prf.  27). Bütün İcar taksitlerinin ödenmesi şartıyla, kira 
konusu varlıkların yasal mülkiyeti kiracıya geçer (FFMS 8, Prf. 28). Kira 
konusu varlıkların yasal mülkiyeti kiracıya bedelsiz olarak devredilmeden 
önce varlık kalıcı olarak değer kaybına uğrarsa; bu değer kaybı kiracının 
eylemlerinden veya ihmalinden kaynaklanmıyorsa ve hâlihazırda ödenmiş 
İcar taksitleri gerçeğe uygun kiralama değerini aşıyorsa, iki tutar arasında-
ki fark kiraya verenin yükümlülüğü olarak finansal tablolara alınır ve gelir 
tablosuna yansıtılır (FFMS 8, Prf. 29). Kiralama sözleşmesi sonunda, kira 
konusu varlığın yasal mülkiyetinin devredilme bedeli, bu varlıkların amor-
tismana tabi tutarı belirlenirken düşülür (FFMS 8, Prf. 34).

Bütün İcar taksitlerinin ödenmesi ve kiracının varlığı satın alması şar-
tıyla, kira konusu varlığın yasal mülkiyeti kiracıya geçer (FFMS 8, Prf. 
35). Kiracının kira konusu varlığı satın almaya yönelik taahhüdünü yerine 
getirme zorunluluğu yoksa ve varlığı satın almamaya karar verirse; var-
lık İcâre amaçlı edinilen varlıklar başlığı altında kiraya verenin finansal 
durum tablosuna alınır ve nakit benzeri değer veya net defter değerinden 
düşük olanı üzerinden değerlenir. Nakit benzeri değerin net defter değe-
rinden düşük olması durumunda, iki tutar arasındaki fark ilgili raporlama 
döneminde zarar olarak finansal tablolara alınır (FFMS 8, Prf. 36). Kira-
cının kira konusu varlığı satın almaya yönelik taahhüdünü yerine getirme 
zorunluluğu varsa ve varlığı satın almamaya karar verirse; nakit benzeri 
değerin net defter değerinden düşük olması durumunda, iki tutar arasında-
ki fark kiracıdan alacak olarak finansal tablolara alınır (FFMS 8, Prf. 37). 
Kiracı, kira konusu varlıkları kiralama süresinin bitişinden önce kalan İcâ-
re taksitlerine eşdeğer bir bedelle satın aldığında yasal mülkiyet kiracıya 
geçer ve kiraya veren, satış bedeli ile net defter değeri arasındaki farktan 
kaynaklanan her tür kazanç veya kaybı finansal tablolara alır (FFMS 8, 
Prf. 44). Kira konusu varlığın kademeli satışının yapıldığı İcâre Müntehiye 
Bittemlîkte, İcar hasılatı, kiracı kira konusu varlıktan daha büyük pay elde 
ettikçe hasılatın kademeli olarak azaltılacağı dikkate alınmak suretiyle or-
taya çıktığı raporlama döneminde finansal tablolara alınır (FFMS 8, Prf.  
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47). İcâre taksitlerinin ve kira konusu varlıkların satın alınan kısımları-
nın bedelinin ödenmesini takiben, İcâreyle ilişkili bütün hesaplar kapatılır 
(FFMS 8, Prf.  52).

Katılım bankasının kiracı olduğu durumda ise, kira konusu varlığın 
periyodik bakımlarının, kiralamanın şartlarına göre kiracı tarafından öden-
mesi gerektiği durumda ilgili maliyetler, ortaya çıktıkları raporlama dö-
neminde gider olarak finansal tablolara alınır (FFMS 8, Prf. 55). Sözleş-
me süresi sonunda; bütün İcar taksitlerinin ödenmesi şartıyla, kira konusu 
varlıkların yasal mülkiyeti kiracıya geçer (FFMS 8, Prf. 56).  Kiralama 
süresi sonunda hibe yoluyla edinilen varlıklar, o tarihteki nakit benzeri 
değeri üzerinden ölçülür.  Karşılığında, İcar taksitlerinin finanse edildiği 
fon kaynağına alacak kaydedilir (FFMS 8, Prf. 57). Kira konusu varlığın 
yasal mülkiyeti kiracıya bedelsiz olarak devredilmeden önce varlık kalıcı 
olarak değer kaybına uğrarsa; bu değer kaybı kiracının eylemlerinden veya 
ihmalinden kaynaklanmıyorsa ve hâlihazırda ödenmiş İcâre taksitlerinin 
gerçeğe uygun kiralama değerini aşıyorsa, iki tutar arasındaki fark kiraya 
verenden alacak olarak finansal tablolara alınır ve gelir tablosuna yansı-
tılır (FFMS 8, Prf. 58). Kiralama süresinin bitişinden önce satın alınan 
varlıklar, satın alma zamanındaki nakit benzeri değeri üzerinden ölçülür. 
Nakit benzeri değer ve satın alma bedeli arasında bir fark oluşursa, bu fark 
satın almayı finanse eden taraflara alacak olarak kaydedilir (FFMS 8, Prf. 
69). Kira konusu varlığın kiracı tarafından satın alınan kısımları, kiracının 
amortisman politikasına göre amortismana tabi tutulur (FFMS 8, Prf. 74).

Bu yöntemde, katılım bankası, kira konusu varlığı istenen ve belir-
lenen bir şekilde kiralamak için satın almakta, banka ve kiracı arasında, 
kiralama süresi, kira ve ödeme şartları üzerinde anlaşma yapılmaktadır. 
Kira konusu varlığın sigortası ve bakımı bankanın sorumluluğundadır, ki-
racı ise işletme masrafları ve herhangi bir kötü kullanım durumunda tamir 
etme masraflarına katlanmaktadır. İslam hukukuna göre aynı bir anlaşma-
da kiralama ve sahipliğe izin vermediği için, katılım bankasına kiralama 
süresi sonunda ya hediye etmeyi ya da nominal bir fiyattan satmayı gerek-
tirmektedir. Bankanın kiralama bedeli üzerinde anlaşmaya vardığı müşteri 
tarafından ihtiyaç duyulan varlık satıp alıp kiraya verdiği bir kiralamadır. 
Bununla birlikte, bu yöntem diğer icâre yönteminden farklılıklar göster-
mektedir. Bu yöntemde, anlaşma müşterinin belirlenmiş bir dönem sonun-
da sahipliği elde ettiği bir seçenek sağlamaktadır. Banka bunun yanında 
müşteri ile satışa ve uzun vadeli finansal kiralama anlaşmasına girebil-
mektedir. Banka müşteriden varlığı satın almakta ve icâre veya sahiplikle 
sona eren kiralama anlaşması altında uzun vadeli finansal kiralama işlemi 
yapmaktadır. Kiracının kiraya verilen varlığı elde etme seçeneği satış söz-
leşmesinde öngörüldüğü gibi, kiralama döneminin sonunda veya toplam 
kiralama döneminin vadesi boyunca yerine getirilebilir. Bu yöntemde kira-
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cının kira konusu varlığı satın alma işlemi bir zorunluluktur.

3.3. Satış ve geri kiralama 

Bu yöntemde, katılım bankasına müşterisi tarafından bir varlık satı-
lır ve söz konusu varlık aynı müşterisi tarafından geri kiralarsa, katılım 
bankasının kiraya veren taraf olarak uyguladığı muhasebe uygulaması ge-
çerli olur (FFMS 8, Prf. 75). Bu işlemin faaliyet İcâresiyle sonuçlanması 
durumunda, kira konusu varlığın satış bedeli, piyasa değerleriyle aynıysa 
katılım bankası, işlemden kaynaklanan her tür kazanç veya kaybı satış ve 
geri kiralama işleminin meydana geldiği raporlama döneminde finansal 
tablolara alır (FFMS 8, Prf.  77). Kira konusu varlığın satış bedeli piyasa 
değerlerinden farklıysa, aradaki fark İcar giderlerinde bir düzeltme olarak 
kiralama süresi boyunca dağıtılır (FFMS 8, Prf. 78).

Satış ve geri kiralama işleminin, İcâre Müntehiye Bittemlîk ile sonuç-
lanması durumunda ise, katılım bankası, kira konusu varlığın karşı tara-
fa satışından ve geri kiralanmasından kaynaklanan kazanç veya kayıpla-
rı, İcar giderlerinde bir düzeltme olarak kiralama süresi boyunca dağıtır 
(FFMS 8, Prf.  79).

3.4.Açıklama Hükümleri

Katılım bankası, kiracı ve/veya kiraya veren olarak İcâre ve İcâre 
Müntehiye Bittemlîk işlemlerine ilişkin muhasebe uygulamalarıyla ilgili 
kabul ettiği muhasebe politikalarını finansal tablo dipnotlarında açıklar 
(FFMS 8, Prf.  81).

Faaliyet İcarında, katılım bankasının kiraya veren olduğu durumlar-
da, finansal tablo dipnotlarında, finansal durum tablosu tarihi itibarıyla 
her bir ana varlık sınıfına ilişkin kira konusu varlıkların tutarını, birikmiş 
amortismanları düşülmüş şekilde açıklar (FFMS 8, Prf.  82) ve gelecekteki 
İcâre taksitlerinden kaynaklanan alacak tutarlarını da özet halinde açıklar 
(FFMS 8, Prf. 83). Katılım bankasının kiracı olduğu durumlarda ise, özet 
halinde gelecekteki İcâre taksitlerine ilişkin borç tutarlarını finansal tablo 
dipnotlarında açıklar (FFMS 8, Prf. 84).

İcâre Müntehiye Bittemlîkte, katılım bankasının kiraya veren oldu-
ğu durumlarda, finansal tablo dipnotlarında, finansal durum tablosu tarihi 
itibarıyla, her bir ana varlık sınıfına ilişkin kiralamaya konu varlıkların 
tutarını, birikmiş amortismanları düşülmüş şekilde açıklar (FFMS 8, Prf.  
85). Katılım bankasının kiracı olduğu durumlarda ise, finansal tablo dip-
notlarında, cari dönemin finansal durum tablosu tarihinden önce başlamış 
ancak izleyen raporlama dönemlerinde geçerli olan her tür İcâre Münte-
hiye Bittemlîk sözleşmesine ilişkin taahhütleri açıklar (FFMS 8, Prf.  86).

 İcâre  Müntehiye Bittemlîk, katılım bankasına, kira konusu varlığı ki-
ralama süresi sonunda ya hediye etmeyi ya da nominal bir fiyattan satmayı 
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gerektirmektedir (Yardımcıoğlu, 2016: 68). Bankanın kiralama bedeli üze-
rinde anlaşmaya vardığı müşteri tarafından ihtiyaç duyulan ekipman/varlık 
satıp alıp kiraya verdiği bir kiralamadır. 

 İcâre  Müntehiye Bittemlîk’i  icâre den farklı kılan, müşterinin kira-
lama süresi sonunda varlığı satın almayı taahhüt etmesidir (Nadzri, 2009: 
13). Bu yöntemde, anlaşma müşterinin belirlenmiş bir dönem sonunda sa-
hipliği elde ettiği bir seçenek sağlamaktadır. Banka bunun yanında müşteri 
ile satışa ve uzun vadeli finansal kiralama anlaşmasına girebilmektedir. 
Banka müşteriden varlığı satın almakta ve icâre   veya sahiplikle sona eren 
kiralama anlaşması altında uzun vadeli finansal kiralama işlemi yapmakta-
dır. Kiracının kiraya verilen varlığı elde etme seçeneği satış sözleşmesinde 
öngörüldüğü gibi, kiralama döneminin sonunda veya toplam kiralama dö-
neminin vadesi boyunca yerine getirilebilir. Satın alma işlemi kiracı için 
zorunludur.

Kira konusu varlığın, kullanıldığında tükenmeyen varlıklardan olma-
sı gerekir. Söz konusu varlığın kullanımında fıkhen mübah olması şarttır. 
Barınma amaçlı konut kiralamak, nakliye veya kullanım amaçlı araç kira-
lamak ve bilgileri saklamak maksadıyla bilgisayar kiralamak mümkündür. 
Kiracının kasıtlı veya kusurlu bir davranışı olmadığı sürece kira konusu 
varlıkla ilgili hasar yükümlülüğü, kira müddeti boyunca kiraya verene ait-
tir. Kira sözleşmesinde, kira ücretinin tahsilini sağlamak veya kiracının 
kasıt veya kusuru sonucunda doğan zararları tazmin etmek üzere rehin, 
kefalet ve kiracının üçüncü taraflardaki alacaklarına havale gibi yollarla 
fıkha göre meşru kabul edilen her türlü teminatı almak caizdir (AAOIFI, 
2015: 243-244,246). Mülkiyetin devriyle sona eren kiralamada müşterinin 
taksitler ödemesi açısından murabahaya benzemektedir, ancak mülkiyetin 
devriyle sona eren kiralamada müşteriye mülkiyetin geçmesi için tüm tak-
sitleri ödemesi şartı, murabahada bulunmamaktadır (AAOIFI, 2015: 213).

SONUÇ

İslami finansman yöntemlerinden biri olan icâre, katılım bankaları-
nın orta ve uzun vadeli kiralama yoluyla finansman sağlama yöntemidir. 
Katılım bankaları, müşterilerinin varlık sağlamak için ihtiyaç duyduğu fi-
nansmanı için gerekli kaynağı bu yöntemle sağlamaktadırlar.  İcâre yön-
teminde, katılım bankası, müşterisinin istediği varlığı satın alır ve üzerine 
belirli bir kâr payı koyarak müşterisine sözleşmede açıkça belirtilen ücret 
karşılığında kiraya verir ve önceden belirlenmiş sabit bir miktarda getiri 
elde eder. Temelde orta ve uzun vadeli kredi işlemi olan bu yöntemde, 
katılım bankası tarafından finansmanı sağlanan kira konusu varlık müş-
teriye satılmayıp, kiraya verilir ve söz konusu varlık ile ilgili sorumluluk 
ve risk katılım bankasına aittir. Böylece kiralama süresince kira konusu 
varlığın mülkiyeti katılım bankasında kalır. Geleneksel kredi ilişkisinden 
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farkı, kredinin kiracıya nakit olarak verilmemesidir. Kiracı, işinde kullan-
mak üzere almak istediği varlığı seçer ve katılım bankasından bu işlem için 
kendisine kredi tahsis edilmesi talebinde bulunur. Katılım bankası tahsis 
ettiği krediyi kiracının seçtiği varlığı satın almada kullanır. Katılım banka-
sı satın aldığı varlığı kiracının kullanımına tahsis eder.

FFMS 8  İcâre  ve  İcâre  Muntahia Bittamleek standardına göre, ki-
ralanan varlığın mülkiyeti kiraya veren tarafta kalmakta olup kiracının 
bilançosunda gösterilmemektedir (AAOIFI, FFMS 8). Katılım bankaları 
tarafından uygulanan icâre yönteminde, kiracı kira konusu varlığa iliş-
kin tüm kiraları ödemeden söz konusu varlığın mülkiyetini elde edemez. 
Kiralama süresi boyunca kira konusu varlığa ilişkin risklere ve kiracının 
kontrolü dışındaki sebeplerle ortaya çıkan kayba kiraya veren taraf katla-
nır.  İcâre bir yönü ile geleneksel anlamdaki bankacılık sisteminin finansal 
kiralama faaliyetlerine benzemekte olup, doğrudan satış yerine, kiralama 
süresi sonunda mülkiyetin alıcıya geçmesi yöntemidir.  İcâre de kiralama 
süresince varlığın mülkiyeti kiraya veren de kalmaya devam eder ve kira 
konusu varlık karşı tarafta emanet olarak teslim edilir.  İcâre de emanete 
verilen varlığa kasıtlı olarak zarar verilmez ise zarar karşılanmaz, bilinçli 
bir şekilde zarar verildiği takdirde ise zarar karşılanmak zorundadır. Bu-
nunla birlikte kiralama süresi boyunca kiralanan varlığa ilişkin risklere ve 
kiracının kontrolü dışındaki sebeplerle ortaya çıkan kayba kiraya veren ta-
raf katlanır. 

 İcâre işleminde katılım bankası bir varlık satın alıp müşterisine belir-
li bir süre için kiralamaktayken, İcâre Muntahia Bittamleek işleminde ise 
sözleşme bitiminde kiralanan varlığın mülkiyetinin müşteriye devredilme-
si yöntemiyle genel icâre’den ayrılmaktadır. Finansal Durum Tablosu’un-
da gösterilen icâre muntahia bittamleek tutarı ise, birikmiş amortismanlar 
indirildikten sonra, kiraya verilen varlıkların maliyetidir. Kiraya verilen 
varlıkların amortismanı, kira süresi veya varlığın faydalı ömrü (hangisi 
daha düşükse) doğrusal yöntem ile hesaplanmaktadır. Bu yöntemde, ka-
tılım bankası, gerçek varlıkları istenen ve belirlenen bir şekilde kiralamak 
için satın almakta, banka ve kiracı kiralama süresi, kira ve ödeme şartları 
üzerinde anlaşmaktadırlar. Kiralanan varlığın sigortası ve bakımı bankanın 
sorumluluğundadır, kiracı ise işletme masrafları ve herhangi bir kötü kul-
lanım durumunda tamir etme masraflarına katlanmaktadır.

FFMS 8‘e göre, icâre taksitlerinin kiralama süresi dönemlerinde da-
ğıtılması ve icâre harcaması olarak tanınması gerekmektedir.  İcâre süresi-
nin sonunda, kiralanmış varlığın kanuni mülkiyeti kiracıya bir bağış/hibe 
olarak geçer. Kiralanmış varlık kiracının kayıt defterlerinde tanınacaktır. 
Bununla birlikte söz konusu zamandaki nakit eşdeğeri ölçülecek ve he-
saplanacaktır. Buna tekabül eden kredi özsermayeye ekleneceği standartta 
ifade edilmiştir.
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FFMS 8’e göre, tüm kiralama işlemleri faaliyet kiralaması olarak sı-
nıflandırılmalıdır. Mülkiyet devri ile sona eren icâre, faaliyet kiralaması ve 
satış olmak üzere iki başlık altında değerlendirilir. FFMS 8’de mülkiyet 
devri ile sona eren icârede, kiracı kira ödemelerini kira süresi boyunca gi-
der olarak kaydeder ve mülkiyet devrildiğinde bilançosunda gösterilir. Ki-
raya veren ise, kira ödemelerini kira süresi boyunca gelir olarak kaydeder.
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GİRİŞ

Medya farklı sosyal, kültürel ve etnik grupların birbirleri hakkında 
bilgi edinmelerini sağlayan önemli bir mekanizmayı temsil etmektedir. 
Özellikle izleyicileri ekran karşısında tutabilmek için aksiyon ve menfaat 
çatışmalarını ön planda tutan tipik Hollywood-tarzı film sanatı, içerdiği 
grupları “iyiler” ve “kötüler” kategorileri altında kutuplaştırabilme potan-
siyeline sahip, stereotipleri pekiştiren ve geniş kitlelere yayan bir medya 
formudur. Grupların filmlerde temsil edilişleri, gerçek hayattaki algılara 
yön vermekte ve bunun sonuçları herkesi bir şekilde etkilemektedir. Po-
püler hikâyelerin zaman içerisinde nasıl yeniden yorumlanıp değiştirilmiş 
oldukları, toplumun egemen ideolojisinin evrimine dair anahtar bilgiler 
barındırmaktadır ve bu makale onları ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.

Teun Van Dijk, söylemin katılımcılarının söylediklerini bilinçli olarak 
kastedip kastetmediklerine işaret ederken “niyet” kavramını dile getirmek-
tedir. Van Dijk (2006:127) der ki, “önemli olan, (iyi veya kötü) niyet değil, 
(öngörülebilir) toplumsal neticelerdir.” Çoğunlukla söylem katılımcıları, 
kültürleriyle o kadar birleşmişlerdir ki katılım sürecinde yer aldıklarının 
farkında değillerdir. Böylece film sektörünün çoğunlukla geleneksel kal-
mış yapısında imtiyazlı bir azınlık tarafından üretilen metinlerin içindeki 
kodlanmış ideolojilerin, kitlelere yayılıp eşitsiz bir güç dengesi oluşturma-
ya katkıda bulundukları düşünülebilir. 

MEDYA VE ÇEŞİTLİLİK BAĞLAMINDA SİNEMADA 
TEMSİL

Film, televizyon, popüler kitaplar ve benzeri kitle iletişim araçları, iz-
leyiciler için sadece eğlence malzemeleri değil, aynı zamanda belli durum 
ve koşullarda nelerin öngörülmesi gerektiğini, nasıl davranılacağını öne-
ren eğitici araçlar olarak da rol almaktadırlar. Çok sayıda araştırma, popü-
ler kültürün izleyiciler ve tüketiciler üzerindeki etkisini, verdikleri karar-
larda, sergiledikleri davranışlarda ve benimsedikleri bakış açılarında tespit 
etmiştir (Anderson ve diğerleri, 2003, 2010; Bleakley, Hennesy, Fishbein 
ve Jordan, 2008; Gomillion ve Guiliano, 2011; Huessmann, Moise-Titus, 
Podolski ve Eron, 2003; Jernigan, Ostroff ve Ross, 2005; Russel ve Grube, 
2009; Signorielli, 2010; Taylor, 2005). 

Temsil, dil vasıtasıyla anlam üretimi olarak tanımlanabilir (Hall, 
1997:14). Hall (1997:10-11), temsilin tanımlanmasında genel olarak üç 
yaklaşım olduğunu belirtir. Yansıtıcı yaklaşım, anlamın nesne, insan, fikir 
veya olayın içinde bulunduğunu, gerçek anlamını hazır var olduğu şekliyle 
bir ayna gibi yansıtmaya işlediğini öne sürer. Yani bu kuram, dilin var olan 
gerçeği sadece yansıttığını veya taklit ettiğini iddia eder. Kasıtlı yaklaşım 
tersini -asıl konuşanın, yazarın kendi özel anlamını dünyaya yüklediği-
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ni- ileri sürer. Yapıcı yaklaşım, dilin sosyal niteliğini kabul eder. Anlamın 
nesnelerin kendilerinde bulunmadığını, bir anlatan tarafından da onlara an-
lam yüklenilmediğini öne sürer. Bu yaklaşıma göre nesnelerin kendileri bir 
anlama gelmezler: biz anlamı kavramlar ve işaretlerden oluşan temsil sis-
temleriyle inşa ederiz. İnsanların sinemadaki temsilleri kavramı, her şeyden 
çok kültürel kimlikle ilişkili bir olgudur. Hall’ın (1996:210) kimlik kavramı 
hakkındaki bir sözü temsil olgusunu anlamak için anahtardır: “Kimlik, zan-
nettiğimiz kadar şeffaf veya sorunsal olmayan bir şey değildir.” Belki kimli-
ği yeni sinematik söylemlerin sonradan temsil ettikleri hazır başarılmış olan 
bir tarihsel gerçek olarak görmek yerine, hiçbir zaman tamamlanamayan, 
hep süreçte olan ve hep temsilin dışında değil içinde olan bir ‘üretim’ olarak 
görmeliyizdir. Ancak, bu görüş ‘kültürel kimlik’ teriminin hak iddia ettiği 
otorite ve sahiliği sorunsal hale getirir. Kendisi, kültürel kimliğin geçmişe ait 
olduğu kadar geleceğe de ait olduğunu, mekân, zaman, tarih ve kültürü aşan, 
hazır var olan bir şey olmadığını belirtir. Hall’a (1996:212-213) göre sürekli 
hafıza, fantezi, anlatım ve mit vasıtasıyla inşa edilmektedir. 

Film sanatının başlangıcında, Amerika’da kölelik, cinsiyet eşitsizliği 
ve benzeri tarihsel koşullar nedeniyle, film endüstrisi çoğunlukla beyaz 
erkeklerin egemenliği altında gelişip onların ideolojileri, değerleri ve gö-
rüşleri doğrultusunda şekillenmiştir. Toplumsal kültürün temelini oluştu-
ran hikâyeler ve görseller, kültür endüstrisinde çalışan insanların değerleri, 
ideolojileri ve yaklaşımlarından etkilenmiştir. Kadınlar, etnik/ırksal azın-
lıklar gibi dezavantajlı gruplar bu kültürel üretim sürecinde göreceli olarak 
çok az derecede rol alabilmişlerdir. Akademisyenler, sektörde çalışanlar, 
sivil toplum örgütleri, ABD’de Hollywood film ve televizyon endüstrisine 
onlarca yıldır, çeşitli gruplara kapılarını açmaları için baskı yapmaktadır. 
Buna rağmen son yirmi senedir görülen değişim düşük dozda ve yavaş-
ça meydana gelmiştir. Bu kültürel üretim sürecinde dezavantajlı grupların 
kısa süreli ve küçük roller almalarıyla, yaratılan toplumsal kültür arasında 
önemli bir bağ vardır. Söz konusu süreçte karar verme yetkisi olan nere-
deyse tamamı beyaz adamlardan oluşan senaristler, yapımcılar, yönetmen-
ler ve benzeri içerik üreticileri, dezavantajlı grupları istedikleri gibi temsil 
edebilme gücüne sahiptirler. İster dezavantajlı gruplar hakkında az bilip 
onları anlamadıkları için, ister dolaylı yoldan edindikleri fikirlerden dola-
yı şahsi taraflılık veya önyargı olsun, dezavantajlı grupları ekranda temsil 
etmeye sıra geldiğinde söz konusu beyaz adamların temsilleri çoğunlukla 
tek-boyutlu basit karakterler olan stereotiplerdir.

Öteki’nin Filmlerde Temsili ve Yeniden Üretimi

İkili karşıtlıklar, Ferguson’a (1998:66) göre, bir farklılık mefhumu 
oluşturur ve anlam üretimi için gereklidir. Örneğin, bir şeyin soğuk oldu-
ğunu, sadece sıcağa kıyaslayabildiğimiz için bilebiliriz. Ötekiler, belli bir 
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grup izleyiciler için normal sayılanın genellikle tersini canlandıran karak-
terler olarak meydana gelirler. Anormal olarak gösterilmelerine en büyük 
katkı sağlayan unsurlardan biri, “öteki” karakterler hakkında az bilgi su-
nulmasıdır. Bu nedenle ötekiler genelde tek-boyutlu, negatif niteliklerin 
yüklenmiş olduğu, çoğunlukla stereotip sayılabilen karakterler olarak res-
medilir. Biz/ötekiler karşıtlığı, belli bir grup içerisinde birlik sağlamak için 
de işlev görebilir ve kullanılmakta olan bir unsurdur. Martin (2011:185), 
her ne şekilde olursa olsun bir grubu bir arada tutan unsurların, “ötekile-
rin, yabancıların, barbarların ve genelde ‘bizim gibi’ olmayanların” red-
dedilmesinde zemin bulduğunu ifade eder. Hansen ve Hansen (1988:290), 
izleyicilerin medya vasıtasıyla edindikleri bilgileri diğer bağlamlara da 
transfer ettiklerini ileri sürer. Etkinleştirme ile harekete geçirilen müte-
akip bir uyarının çarpık değerlendirmesinin bilinçli olarak düzeltilmesi-
nin muhtemel olmadığını yazar. Başka bir deyişle, belli bir etnik/kültürel 
kökenli oyuncuların ağırlıkta olduğu bir gangster film izlenirken edinilen 
intibalar normalde bilinçli şekilde düzeltilmemekte, temsil edilen grubun 
görünümü ve diğer unsurlarla birleştirilmekte, gerçek hayattaki algılar ve 
davranışları da etkilemektedir. Edinilen bilgilerin, her ırkın yer alabileceği 
gangster film türü bağlamında anlamlandırılmalarından daha çok, gruplar-
la ilişkilendirilmeleri muhtemeldir. Önemli sayıdaki araştırma, siyahilerin 
izleyiciler tarafından otomatik olarak “düşmanca,” “tehlikeli,” “tembel” ve 
“aptal” olarak algılandıklarını ima eder (Dijksterhuis & van Knippenberg, 
1998; Fazio, Jackson, Dunton & Williams, 1995; Wittenbrink, Judd & 
Park, 1997). Bu demektir ki stereotipi ne türde olursa olsun, bir siyahinin 
sadece var olması bile negatif bir hissi tetiklemektedir, önyargılardan dola-
yı bir çeşit gizli ırkçılığa yol açabilmektedir. Hollywood film endüstrisinde 
pek çok film, içerik üreticileri tarafından zararsız eğlence öğeleri olarak 
görülmesine rağmen katı, indirgeyici stereotipler içermektedir. 

Medyadaki temsiller konusundaki güç ölçümü, Erigha’nın (2015: 79) 
sayısal temsil, temsil niteliği ve temsil merkeziyeti diye belirttiği üç kav-
ramla özetlenebilir. Sayısal temsil, bir grubun ekranda veya kamera-arkası 
pozisyonlarda varlığı/yokluğu ve genelde belli bir meslekteki varlık/yok-
luk orantısı olarak tanımlanır. Birkaç araştırma Hollywood’un çoğunlukla 
beyaz ve erkek gruplardan oluşan bir atmosfer olduğunu belirtmiştir (Biel-
by ve Bielby, 2002; Erigha, 2014; Lauzen, 2009a, 2009b, 2012). Temsil 
niteliği, grupların ekranda ve kamera-arkası pozisyonlardaki aldıkları rol 
türlerini içerir. 

Oyuncular stereotipik rollerden ziyade çok-boyutlu, çok-yönlü karak-
terler canlandırmayı tercih ederler (Shohat ve Stam, 1997). Yönetmenler ve 
yapımcılar da belli bir mevkide sınırlı kalmak yerine çeşitli film türlerinde 
yer almayı tercih ederler (Yuen, 2010). Temsil merkeziyeti ise endüstrinin 
merkezi kuruluşlarında bu dezavantajlı grupların ne kadar merkezde veya 



Nurdan AKINER, Aylin GENÇTÜRK118

sınırlarında olduklarını belirtir. Dezavantajlı gruplar çoğunlukla sayısal 
temsil açısından toplumdaki varlıklarıyla orantısız biçimde sektörde az 
sayıda, temsil niteliği bakımından tek-boyutlu, stereotipik rollerde (oyun-
cular olarak), belli mevkilerde sınırlı imkânlarla (yapımcı/yönetmen ola-
rak) ve temsil merkeziyeti konusunda endüstri merkezinin kuruluşlarından 
uzak bulunmaktadırlar. Sektör, toplumsal çeşitliliği orantısız bir biçimde 
barındırmakta bu da ekrandaki temsillerde de eşitsizliğe yol açmaktadır. 
Lippmann stereotipi, bir insanın zihnindeki çarpık bir imge olarak görür. 
Bu imgenin şahsi deneyime dayalı değil, kültürden türetilmiş olduğunu 
belirtir. Bunun bir nedeni, insanların, evrenin karmaşıklığı içerisinde diğer 
insanların veya kültürün hazır sunduğu özetler ve basitleştirilmiş imgeler-
den yararlanarak dünyayı algılamalarıdır. Bireyler de bu imgeler aracılı-
ğıyla hareket etmektedirler (Hinton, 2000:8). Çoğu stereotipin görsel işa-
retlere dayanıyor olmasının nedeni, bu imgelerin kolayca ayırt edilebilen, 
anlaşılabilen ve akılda kalıcı unsurlardan meydana gelmesidir.

YÖNTEM

Bu çalışmada ABD çapında en çok bilinen, en fazla sayıda izleyiciye 
ulaşmış yeniden çekilmiş filmlerin, hikâyeye sadık kalmış türlerine en iyi ör-
nek Charlie’nin Çikolata Fabrikası (2005) ile orijinal yapım Willy Wonka ve 
Çikolata Fabrikası (1971) karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Charlie and 
the Chocolate Factory (2005) filminin IMDb Puanı 10 puan üzerinden 6.6’dır. 
Yönetmenliğini Tim Burton’un üstlendiği 2005 yapımı Charlie and the Cho-
colate Factory (Warner Bros.), BoxOffice® Media, LLC.’nin verilerine göre 
206.459.266 $ ile ABD’de en yüksek gişe yapan filmler arasında 149. sırada, 
enflasyona göre ayarlandığında 270.233.000 $ kazanımıyla 287. sıradadır. En 
kısa zamanda 100 milyon dolara ulaşarak (dokuz günde) 131. sırada, 200 mil-
yona en hızlı ulaşanlar arasında da yine 131. sıradadır (51 günde). 

Teun Adrianus van Djik’ın Eleştirel Söylem Çalışmaları, çok disiplinli 
Söylem Çalışmaları (CDS) içerisinde analiz, teori ve uygulamalar içeren 
bir eleştirel yaklaşımdır ve bu araştırma için seçilen yöntemin çerçevesini 
oluşturur. CDS bilginleri genellikle söylemin, egemenliği -bir başka de-
yişle bir grubun başka bir grup üzerindeki güç/iktidar suiistimalini- nasıl 
(yeniden) ürettiği ve bu egemenliğin altındaki grupların bu suistimale karşı 
nasıl direndikleriyle ilgilenirler. CDS, bazı metin ve konuşma formları-
nın adaletsiz olabildiği varsayımına dayanır ve bu adaletsizlikleri ortaya 
çıkarıp ortadan kaldırmaya hizmet etmeyi amaçlar. Adaletsiz söylem, bu 
bağlamda, uluslararası tanınan, insan haklarını ihlal eden ve toplumsal 
eşitsizliğe katkıda bulunan söylem olarak tanımlanır. Van Dijk’a göre güç/
iktidar, gruplar arası ilişkilere işaret eden sosyal güçtür ve söylem analizin-
de anahtar bir rolü vardır: hegemonyayı ve elitlerin iktidarını eleştirmekte 
kullanılır (Van Dijk, 2009: 63). Eleştirel söylem analizi bir yaklaşım, me-
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tinlere bakış şekli olarak bu çalışmanın kuramsal çerçevesini oluşturur; 
sistematik bir analiz metodu değildir (Huchkin, 2002: 12).

Her iki filmin karşılaştırmalı analiziyle ortaya koyulacak temsil ince-
lemesi Bedensel Fark, Irksal Fark, ve Huchkin’in Metin-Düzeyi Kon-
septleri başlıkları altında formalize edilmiştir. Bu makalede dezavantajlı 
gruplar (a) görülebilir bedensel farklılıklara ve (b) ırksal farklılıklara sahip 
olanlar biçiminde sınırlandırılmıştır. Analizlerin üçüncü düzeyini oluştu-
ran Huchkin’in Metin-Düzeyi Konseptleri analizi, Eleştirel Söylem Ça-
lışmaları düşünürü Thomas Huchkin’in “Critical Discourse Analysis and 
the Discourse of Condescension” adlı makalesinde yer alan listeye göre 
yapılmıştır. Huchkin (2002:9-12) bu listelerdeki her maddenin kullanılma-
sını tavsiye etmez, sadece analiz edilecek metne uygun görülenlerin seçil-
mesini önerir. Bedensel Fark’ın alt başlıkları, Doğuştan Fark ve Sonra-
dan Edinilmiş Fark’tır. Irksal Fark’ın alt başlıkları köken belirleyici veya 
ten rengi tanımlayıcı ifadelerden oluşur. Huchkin’in Metin-Düzeyi Kon-
septleri, kendisinin sunmuş olduğu tariflerle şöyledir: Film Türü (Genre) 
bir söylem parçasının bünyesindeki tanınabilir metin türlerine işaret eder, 
benzer retorik durumlara karşı oluşmuş bir kalıplaştırılmış tepkidir, retorik 
etki için manipüle edilebilir. Uzatılmış Metaforlar (Extended Metaphors) 
tek bir cümleden öteye devam edenlerdir, metinsel tutarlılığa katkıda bulu-
nabilirler ve çerçeveleme aygıtları olarak hizmet edebilirler. Ek Süsleme-
ler (Auxillary Embellishments) bir metnin dilsel olmayan yönleridir (gra-
fikler, ses efektleri ve benzerleri dikkat çektikleri için hızlıca ve güçlü bir 
intiba yaratabilirler). Ön/Arka Planda Bulundurmak (Foregrounding/
Backgrounding), metnin parçalarına verilen önem hakkında bilgi verir. 
İhmal (Omission) ilgili bilgiyi metinden çıkarmaktır, arka planda bulun-
durmanın nihai şeklidir. Bazı durumlarda bu tür metinsel sessizlikler geniş 
bir ideolojik tarzdandır, diğer durumlarda ise daha taktikseldir; durum her 
ne olursa olsun, söylenmeyen genelde söylenenden daha önemlidir. Hete-
roglossia ise konuşmada farklılıkların dâhili, saygınlık derece değişimleri 
veya metinde birden fazla “ses”tir. Bu farklı sesleri belirlemek analistin 
metinler-arası bağlantıları tespit etmesini sağlar, böylece metni daha sağ-
lam bir şekilde bir sosyokültürel bağlama oturtur. Son olarak Sektör İnce-
lemesi kısmında filmlerde yer alan oyuncular ve benzeri bilgiler not edi-
lir. Bu incelemede aranan bilgiler, seçilen filmlerde dezavantajlı grupların 
kontrol dışı fiziki farklılıklarından dolayı diğer gruplarla eşit olmadıkları 
veya olmamaları gerektiği gibi imaların azalmış olup olmadığına işaret 
eden bilgilerdir.

Charlie’nin Çikolata Fabrikası (2005) ile Willy Wonka ve 
Çikolata Fabrikası (1971) Filminin Karşılaştırmalı Analizi

Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası (1971) isimli orijial yapımda (be-
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densel) cücelik açısından Oompa-Loompalar, (bedensel) deformasyon açı-
sından tarif hırsızı Slugworth, (bedensel) engellilik açısından Willy Wonka 
gözlemlenir. Filmin 2005 yapımında ise (bedensel) cücelik açısından (ırk) 
Hintli de olan Oompa-Loompalar, (ırk) Hintli Prens ve Prenses Pondicher-
ry ve (ırk) Alman çocuk Augustus yer almaktadır.

Orijinal hikâye, İngiliz Roald Dahl tarafından kaleme alınan ve ilk 
olarak 1964 yılında ABD’de yayımlanan bir çocuk kitabıdır. Bu kitapta-
ki hikâye şöyledir: dünyanın en büyük çikolata fabrikasının sahibi Bay 
Willy Wonka, beş çocuk ve ebeveynlerine bir fabrika turu hediye etmek 
için meşhur çikolatalarının beş tanesinin kâğıdına altın biletler saklar. Ka-
zananlar, tek yaptığının yemek yemek olduğu görülen Augustus Gloop, 
şımarık zengin kız Veruca Salt, sürekli sakız çiğneyen Violet Beauregarde, 
televizyon ve silah bağımlısı Mike Teavee ve yoksul ama iyiliksever Char-
lie Bucket’tir. Fabrikaya girdiklerinde içerideki her şeyin şeker ve çikola-
tadan yapılmış olduğunu fark ederler. Aynı zamanda fabrikanın çalışanları 
olan Oompa-Loompa adlı küçük adamları görürler. Dört çocuğun, oburluk, 
şımarıklık ve cimrilik gibi zaaflarından dolayı başları belaya girer ve ge-
riye bir tek Charlie kalır. Bay Wonka da Charlie’yi mirasçısı addederek 
fabrikasını ona hediye eder.

Roald Dahl kitabı yazma ilhamını, öğrenciyken çikolata fabrikaları-
nın geribildirim almak için hediye ettikleri paketlerce çikolatadan almıştır. 
İngiltere’nin en büyük çikolata fabrikaları arasındaki müthiş rekabet, bu 
fabrikaların sahip oldukları dev makinalar ve büyük bir gizlilik içerinde 
üretim yapma kültürleri yazar tarafından titizlikle gözlemlenmiştir. Ço-
cukluğundan beri kitabın hayranı olan Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nın 
(2005) yönetmeni Tim Burton, etkilenme sebebini, kitabın çocukların ye-
tişkin olabilecekleri gerçeğine saygısı olarak açıklar (Woods, 2007:177). 
Harry Potter’ın yazarı J.K. Rowling bu kitabı, her çocuğun okumasını 
önerdiği on kitap arasında göstermiştir (Higgins, 2006). 2004 yılında yapı-
lan bir ankete göre Charlie’nin Çikolata Fabrikası California’da çocuklara 
sesli okunan en popüler kitaplardandır (Fisher, 2005:243-246).

İlk kitap yayınlandıktan sonra, 1973’de, Oompa-Loompaların ırksal 
temsili açısından sorunlu bulunup değiştirilerek yeniden yayımlanmıştır. 
1960’larda ABD’de yaşanan sivil haklar hareketinin hat safhasından son-
ra 1971’de çekilen filmin ilk versiyonunda Oompa-Loompalar daha ka-
bul edilir şekilde resmedilmiştir. Temsili ırksal açıdan sorunlu olan Hintli 
Prens çıkarılmış ve dönemin argoda “beyaz insan” anlamına gelen “Char-
lie” ismi de filmin başlığında kullanılmamıştır. Filmin ismi Willy Wonka 
and the Chocolate Factory (Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası) olmuştur 
(Treglown,1995:189). Bu değişiklikler arasında, alkol ve Oompa-Loom-
palar arasındaki ilişkinin azalıp tamamen kalktığı görülür. Oburluğu temsil 
eden Augustus’un kitapta ırksal kökeni belirtilmemektedir. Ancak her iki 



121Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2 121

filmde de Augustus Alman’dır. Orijinal kitapta Oompa-Loompaların alko-
le bayılıp sarhoş şarkı söylediklerinden bahsedilir, 1971’de çekilen filmde 
alkolden birkaç defa söz edilir ama Oompa-Loopmalarla ilişkisi kurulmaz. 
Filmin 2005 versiyonunda ise alkol yer almaz.  Yeniden çekilmiş ikinci 
filmde ayrıca, Wonka’nın özel hayatına dair, kitabın devamı olan Charlie 
and the Great Glass Elevator’dan (Charlie’nin Büyük Cam Asansörü) ek-
lentilerin yapılmış olduğu da gözlemlenir. Filmin yeniden çekilmiş versi-
yonu Charlie’nin Çikolata Fabrikası, kitaba bazı yönlerden ilk versiyondan 
bile daha sadık kalmıştır. Filmin başlığına, artık argo kullanımının popüler 
olmadığı bir dönemde çekildiği için Charlie ismi eklenmiş, dönemin ko-
şulları açısından kitaptaki Hintli Prens Pondicherry’nin filme uyarlanma-
sında bir sakınca görülmemiştir. 

Temsil İncelemesi

Bedensel farkları olan gruba giren üç karakter (cüce, yaralı-yüzlü, 
engelli), ırksal farkları olan gruba giren ise dört karakter (siyahi, Alman, 
Hintli ve soluk-benizli beyaz) görülür.

a.Bedensel Farklılık

Versiyonlar arasında görülebilen bedensel farklar cücelik (doğuştan), 
yüz yarası ve engelliliktir (sonradan edinilmiş).

Doğuştan Fark / Cüceler

Cüceler bu hikâyede, küçük boylarından dolayı savunmasız olup 
hayvanlar tarafından yutulan, çikolatayı sevdikleri için Wonka’nın kaçak 
işçileri ve laboratuvar denekleri olan ilkel insanlardır. Oompa-Loompa-
lar, kitapta ilk olarak Pigme türü şeklinde tarif edilip, resmedilirler. An-
cak yönetmenliğini Mel Stuart’ın üstlendiği 1971 yapımı Willy Wonka 
ve Çikolata Fabrikası’nda, yüzü turuncuya boyanmış, beyaz tenli cüce-
lere dönüşmüşlerdir. Filmin yeniden çekilen versiyonu Charlie’nin Çiko-
lata Fabrikası’nda ise Oompa-Loompalar tüm öncellerinin karışımı olan 
açık kahverengi tenli minyatürleştirilmiş cüceler şeklinde görülmektedir-
ler. Wonka’nın, Oompa-Loompaların kökenine ve onları fabrikasına nasıl 
getirdiğine dair açıklaması filmler arasında farklar gösterir. Filmin 1971 
yapımında, kadın coğrafya öğretmeni Loompaland’in varlığını inkâr et-
tiğinde Wonka (Gene Wilder), onun eğer bir coğrafya öğretmeniyse Lo-
ompaland hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini söyler. Devamı Won-
ka’nın ağızından şöyledir: “Ve zavallı Oompa-Loompalar çok küçük ve 
savunmasız oldukları için her yönden yutulup dururlardı. Bir Wangdoodle 
kahvaltı olarak on tanesini yiyip hiç etkisini görmezdi. Ve ben dedim ki, 
gelin benimle huzur ve güvenlik içinde yaşayın, canavarlardan uzakta… 
Ve böylece en azamî gizlilikle bütün Oompa-Loompa nüfusunu bu fabri-
kama taşıdım.” Filmin 2005 yapımında ise ziyaretçilerden biri olan erkek 
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coğrafya öğretmeni Loompaland’in varlığını inkâr eder. Wonka (Johnny 
Depp), Loompaland’i, çikolata/şeker için egzotik yeni tatlar aramak için 
gittiği diyarlarda bulduğunu söyler.  Ziyaretçisi ülkenin var olmadığını id-
dia ederken, Wonka katı bir şekilde onun sözünü keserek eğer bir coğrafya 
öğretmeniyse o zaman Loompaland’in ne kadar berbat bir ülke olduğunu 
biliyor olması gerektiğini söyler. Oompa-Loompaların en sevdikleri yiye-
ceğin kakao çekirdeği olduğu, onu nadiren bulabildikleri için de çekirdeği 
tanrılaştırarak ona taptıkları, ateş etrafında kafalarına çekirdeğin kabuğunu 
takarak dans ettikleri ve bir tür ayin yaptıkları flasback’le anlatılır. Çiko-
lata kakaodan yapıldığı için Wonka, Oompa-Loompaların kabile şefine, 
kendi fabrikasında onlarla birlikte yaşamayı teklif ettiğini, orada istedikleri 
kadar çikolata yiyebileceklerini ve hatta maaşlarını da kakao çekirdekle-
riyle ödeyebileceğini söyleyerek anlaşma yaptıklarını ifade eder. Wonka 
çoğunlukla vücut dilini kullanarak, uyduruk kelimeler veya komik seslerle 
karışık bir şekilde kendisini ifade ederken, Oompa-Loompa şefinin sadece 
kabul şeklinde başını eğdiği ve Wonka ile el sıkıştığı görülür (şefin eli 
Wonka’nın ancak parmağını tutabilecek kadar büyüktür). 

Sonradan Edinilmiş Fark/Yaralı Yüzlü

Filmin orijinal 1971 yapımında Wonka’nın çikolata tarifi hırsı-
zı olduğunu söyleyen Arthur Slugworth’ün (Günter Meisner) yüzünde, 
uzun, dikey ve neredeyse ağızının kenarıyla birleşen bir yara izi görülür 
(Ainsworth ve Foxwoth gibi ABD veya Birleşik Krallık kökenli isimle-
re benzer şekilde uydurulmuştur. Slug, sümüklü böcek; worth, değer an-
lamına gelir). Karanlık ve üstü kapalı bir ara sokakta Charlie’nin (Peter 
Ostrum) önüne çıkarak Wonka’dan Everlasting Gob Stopper adında tü-
kenmeyen bir şeker çalıp ona getirmesi için Charlie’ye 10.000 dolar teklif 
eder. Arthur Slugworth karakteri, filmin her iki versiyonunda da kaşlarının 
görünmez derecede ince olması veya hiç olmamasının da desteklediği yü-
zündeki bu anormallik, sekizgen şeklindeki çerçevesiz gözlükleri, arkasın-
daki karanlık ve üzerindeki siyah giysilerle, aşırı yakın çekim planlarda 
izleyiciyi rahatsız eder. Diğer altın biletleri kazanan çocuklara yaklaşımı 
sıradan ve dostça olmuştur. Bu seçim, yaralı bir yüz ve kötü niyet arasında 
bir bağlantının tipik, muhtemel, doğal ve beklenilir olduğunu veya sıkça 
görüldüğünü ima etmektedir. Filmin sonuna yakın, Slugworth’ün gerçek 
olmadığını, Wonka tarafından kötü niyetli çocukları elemek için tutuldu-
ğunu öğrenmek, o zamana kadar oluşturulmuş olumsuz imajı silmek için 
yeterli değildir.

Sonradan Edinilmiş Fark/ Engellilik

Filmin orijinal 1971 yapımında, altın bileti kazanan beş çocuğun Wil-
ly Wonka’nın meşhur fabrikasına girecekleri gün, fabrikanın kapısı önünde 
büyük bir kalabalık ve bir bando görülür. Halk, kapıya yapışık bir şekilde 
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demirleri arasından Wonka’nın binadan çıkışını izler. Kapı açıldığında in-
sanlar neşeli sesler çıkartırlar ve alkışlarlar. Wonka topallayarak kırmızı 
halıda halka doğru zorlanarak ilerler. Halk yavaşça tamamen sessizliğe gö-
mülür, ellerdeki bayraklar havadan iner, oturanlar daha iyi görebilmek için 
meraklı ve endişeli bir şekilde ayağa kalkarlar, öndeki çocuklar tamamen 
durgun ve ifadesiz şekilde izlerler. Wonka şapkasını çıkarıp önünde tutar, 
hafifçe gülümser ve yürürken bastonunun küçük bir deliğe sokarak kendi-
liğinden durmasını sağladıktan sonra öne doğru düşmeye başlar ve takla 
atıp iki ayak üzerinde ellerini havaya kaldırarak yürüme engelinin bir şaka 
olduğunu belirtir. İnsanlar büyük bir neşeyle tekrar gülümser, alkışlar, ıslık 
çalar ve bayrak sallar. Her ne açıdan bakılırsa bakılsın, bedensel engellilik 
ile ciddiyet, endişe, durgunluk, sessizlik, mutsuzluk arasında ve bedensel 
açıdan sağlıklı olmakla neşe, rahatlık, hareket, alkış ve mutluluk arasında 
izleyicinin zihninde bağlantıların kurulduğu veya pekiştirildiği muhtemel-
dir. İzleyici, ima edilene katılmamayı, karşı çıkmayı seçse bile, öğrenilmiş 
bu bağlantının bozulması kurulmasından çok daha zordur.

Şekil 1 Film Afişleri (Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası - 1971 ve Charlie’nin Çikolata 
Fabrikası - 2005)

b.Irksal Fark

Filin orijinal 1971 yapımda ırk çeşitliliğine çok fazla rastlanmaz.  Var 
olan farklılıklar da şöyledir: 

Siyahi

Filmin orijinal 1971 yapımında Charlie (Peter Ostrum) dışarıda so-
kakta çikolata kâğıdını açıp altın bileti bulduğunda, orta-yaş-üstü bir beyaz 
adam ona hemen eve koşmasını söylerken kalabalığın içinden güvenli bir 
şekilde geçmesine yardımcı olur. 2005 yapımında Charlie’ye (Freddie Hi-
ghmore) aynı şekilde dikkatlice eve koşmasını öneren kişi, çikolata dükkâ-
nının sahibi veya (yalnız) çalışanı olan bir siyahi adamdır. Bu farka ancak 
zamanın koşullarını yansıtan bir unsur olarak bakılabilir.
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Alman

Her iki filmde de Alman aksanı aşağı yukarı aynıdır. Fakat filmin 2005 
yapımında Augustus’un yanlışlıkla çikolatayla birlikte altın bileti ısırıp 
çiğnediği flashback sırasında, ağızındaki yabancı maddeyi fark ettiğinde 
yüzü ekşi bir ifade alır. Ağızının kenarlarına bulaşmış çikolata görüntüsü, 
arkasında asılı çiğ etler ve sosislerle yorumlandığında, görülen düzenin, 
yönetmen Tim Burton’un estetiğini yansıtmaktan daha büyük bir rolü olma 
ihtimaline işaret eder. Filmin 1971 yapımında Augustus’un babası obur 
ve kaba, annesi fotojenik, kendisi ise yetişkin gibi davranan, biraz faz-
la yiyen ama sakin ve ilgisiz biridir. Filmin 2005 yapımında Augustus’un 
babası kibar fakat annesi kontrol delisidir, ayrıca oğluna boğucu derecede 
ilgi göstermektedir. Augustus ise çok daha obur ve dağınık bir insandır. Ay-
rıca, set düzeni ve kameranın açısından dolayı anne, oğlu ve arkalarındaki 
domuz heykelleri arasında ancak merkezi algılama (central processing) ile 
bilinçli olarak fark edilebilen bir bağ kurulur. Kitapta hiçbir çocuğun kö-
keni belirtilmemiştir, fakat her iki filmde de Augustus bir Alman olarak 
kurgulanmıştır.  

Şekil 2 Augustus, Annesi ve Babası (2005)

Augustus aslında doyumsuzluğun, oburluğun kendisini temsil etmek 
için hikâyede yer almıştır, fakat filmlerin eklemiş oldukları aksan ve görü-
lebilir ırksal farklılık nedeniyle Almanların temsili açısından kayda değer 
bir değişim sunar. Almanların temsilinin genel değişimi bu hikâyede za-
man içerisinde olumsuz yönde algılanabilmektedir. Veruca zengindir ve 
babası her istediğini ona alır; Violet sporlarda ve rekor kırmakta başarılı-
dır, ödüller kazanmıştır; Mike’ın lüks bir yaşam standardı vardır ve ailesi 
içerisinde egemen konumdadır; ebeveynlerini diktatörce yönetir. Augus-
tus, Charlie’den sonra sosyoekonomik düzeyi en düşük çocuktur; ebevey-
nleri tarafından fazla ilgi görmüştür (özellikle annesi tarafından) zekâsal 
gelişimi zayıftır.

Hintli

Afrikalı Pigmelerin ırksal temsil açısından orijinal filmden çıkarıl-
maları uygun görülmüşken, filmin 2005 yılı versiyonunda Hintli temsili 
konusunda aynı hassasiyet gösterilmemiştir. Hintli Prens Pondicherry, ki-
taplarda ve filmin 2005 yapımı versiyonunda yer alır. Hindistan halkının 
yirmiden fazla sene boyunca isminin Puducherry’e değiştirilmesini istedi-
ği Pondicherry adlı bölge, 2006 yılında Puducherry diye resmi olarak yeni-
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den adlandırılmıştır (Debating India, 2006). Prens, Wonka’ya telefon açıp 
kendisi için tamamen çikolatadan yapılmış dev bir saray istemiştir. Wonka 
sarayın bir an önce yenilmesini önermiş, prens reddedip içinde yaşarken, 
saray sıcaktan tamamen erimiş ve prens çikolata içinde kalmıştır. Filmin 
2005 yapımında Charlie’nin dedesi, bir zamanlar Hintli Prens Pondicherr-
y’nin tamamen çikolatadan yapılmış bir saray istediğini söyler ve anlatma-
ya başlamadan önce Charlie’nin babaannesi hikâyenin sonundan emin bir 
şekilde güler. Sıradan bir insan tarafından bu gülüş, zaten alay edilmekte 
olan karakteri daha da küçük düşüren bir eklentidir. Filmde prensin aptallı-
ğı, kitaba göre abartılmış bulunur. Filmde prens (Nitin Ganatra) kendisin-
den emin bir şekilde Wonka’nın önerisine gülüp onun içinde yaşayacağını 
söylemiştir, sıcak bir günde sarayın yüksek tavanından yüzüne çikolata 
damladığında şaşkınlıkla bakar, Prenses Pondicherry (Shelley Conn) ile 
gülerek bu durumu es geçer. Saray yıkılmaya başladığında ise korkarak 
kaçmaya çalışır ama geç kalmıştır. İkisi tamamen çikolatayla kaplanmış 
durumda uzaktan sarayın yıkılışını izlerler. Prens Wonka’ya acil telgraf 
çekerek derhal yenisinin yapılmasını istediğini söyler. Kitapta, prensin 
yeni bir çikolata sarayı istediğinden bahsedilmez. Prensin zekâsı üzerine 
bu ek yorum, tamamen filmin 2005 versiyonuna aittir. Prens kitapta tek 
başınadır, ancak 2005 yapımı filmde Prenses Pondicherry (Shelley Conn) 
ile birlikte görülür. Bu ilk bakışta olumlu bir gelişme gibi görülebilir fakat 
resmedilen aptallığın tek bir kişiye mahsus olmayıp her iki Hintlide de gö-
rülmesi, aptallığı genellemeye yaklaştığı için ırksal temsil açısından filmin 
orijinalinden daha sorunlu bir durum oluşturmaktadır. 

Şekil 3 Filmlerdeki Oompa-Loompalar (soldaki 1971, sağdaki 2005 versiyonu)

Soluk-Benizli Beyaz

Filmin orijinal 1971 yapımında Wonka açık kumraldır; filmin 2005 
versiyonunda ise çok soluk tenli, siyah saçlı ve çok beyaz bir insandır. 
Büyük, çok koyu, kapsamlı güneş gözlükleri ve soluk teni, onun güneş 
ışınlarına karşı hassasiyetini belirtir. Öz güveni çok yüksektir, herkese kar-
şı küçümseyici ifadelerde bulunur, otoriter davranır, bazen robot gibidir. 
Neredeyse kesintisiz gülümsemektedir, çok fazla sayıda kaçak Hintli gö-
rünümlü işçisi vardır. Bu üç ırkı temsil eden karakterler arasında en şans-
lısıdır.
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c. Huchkin’in Metin-Düzeyi Konseptleri

Film Türü (Genre): Film türü açısından değerlendirildiğinde Willy 
Wonka ve Çikolata Fabrikası (1971) aile, fantezi, müzikal; Charlie’nin Çi-
kolata Fabrikası (2005) ise aile, macera, komedi, olarak nitelendirilir. Film 
türlerindeki en büyük fark, birinin bir müzikal olup diğerinin olmadığıdır. 
Yine de filmin yeniden çekiminde şarkı ve dans eksik edilmemiştir. 

Uzatılmış Metaforlar (Extended Metaphors): Filmin 2005 yapımında 
Wonka’nın maddi güçleri ve Charlie’nin manevi güçleri arasında zenginlik 
kavramı üzerinden bir bağ kurulmuştur. Charlie ailesinin yoksulluğundan 
dolayı, Wonka da dişçi olan babasının kurallarından dolayı istediği kadar 
çikolata yiyememiştir. Sahip olduğu aile açısından zengin, maddi bakım-
dan yoksul olan Charlie ve maddi bakımdan zengin, aile açısından yoksul 
olan Wonka, filmin sonunda birbirlerini zenginleştirir; Charlie Wonka’yı 
terk etmiş olduğu babasıyla kavuşturur, Wonka da Charlie’yi kendi fabri-
kasının vârisi yapar.

Ek Süslemeler (Auxillary Embellishments): Kitapta ve filmin ilk 
versiyonda yer almayıp, filmin yeniden çekilen 2005 yapımında görülen 
Hintli Prens Pondicherry’nin çikolata sarayının eriyişi, filmin başlangıcına 
yakın en dikkat çekici süslü sahnelerden biridir. Sarayın gün batımında-
ki görseli, saray kıyafetleri, karakterlerin koyu tenleri ve sarayın eriyerek 
üstlerine dökülmesinin görselleri birleştiğinde izleyicide güçlü bir intiba 
bırakabilecek potansiyele sahiptir. Bu yüzden Hintlilerin temsili konusun-
da büyük önem taşımakta ve dikkat gerektirmektedir. Söz konusu sahnenin 
büyüleyici süslerine rağmen, izleyicinin kendisini hikâyeye kaptırmadan 
eleştirel bir bakışla izlemesi gerekir; bu çoğu seyircinin doğal olarak film 
eğlencesi sırasında yapmayı tercih etmeyeceği bir eylemdir.

Ön/Arka Planda Bulundurmak (Foregrounding/Backgrounding):

Uzatılmış Metaforlar kısmında bahsedilmiş olan zenginlik metaforu, 
dezavantajlı bir grup olan Oompa-Loompalar için bir noktada sorun ol-
maktadır. Oompa-Loompalar ve Charlie’nin ailesi dışındaki masum yok-
sul insanlar ihmal edilerek, insan olarak görülmekten çıkarılmıştır. Film-
deki bu iki dezavantajlı grup açısından sorun olan kısım, gerçek hayattaki 
çocuklara iyi örnek olarak sunulan Charlie’nin bir tür bencilliğinin hikâye 
tarafından örtbas edildiğidir. Charlie aşırı yoksulluk çekmiş, paylaşmayı 
seven, babasının durumu nedeniyle işsizin acısını anlayabilen, iyi kalpli 
olduğu düşünüldüğü için fabrikayı kazanmış kişidir. Fakat eline müthiş 
güç geçtiğinde sadece kendisini ile birkaç yakınını düşünür ve fabrika-
nın sağlıksız düzenini sürdürmeyi seçer. Charlie, Oompa-Loompaların ve 
Wonka’nın yoksul bırakmış olduğu insanların iyiliğini değil, ancak mevcut 
düzenin nasıl güçlendirilebileceğini ve sürdürülebileceğini düşünülür.



127Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2 127

İhmal (Omission): Oompa-Loompaların “tabii ki” (bir çeşit) insan 
oldukları, hatta günde ondan fazlasının vahşi hayvanlar tarafından yendiği 
söylenilir, fakat tüm kitaplarda ve filmlerde yalnızca erkek oldukları görü-
lür. Oompa-Loompaların hayatlarının önemsenmemesi, boğaz tokluğuna 
çalışmaları, ilkel kabileler şeklinde yaşamaları, kendi ülkelerinde başarılı 
olamamaları, kendilerini savunmayı beceremedikleri için Wonka’nın tek-
lifini hiç sorgulamadan kabul etmeleri bir araya getirildiğinde dünya tari-
hindeki bütün sömürülen grupların özellikleriyle benzerlik kazanmaktadır.

Heteroglossia: Filmin 2005 yılında yeniden çekilen versiyonunda ba-
şından beri hikâyeyi anlatan kişinin bir Oompa-Loompa olduğu görülür. 
Film boyunca duyulmuş en kalın seslerden biridir (doğal sesi olmadığı dü-
şünülür). Bu sahnede Oompa-Loompa semiyotik açıdan daha gerçekçidir; 
profesyonel bir insan gibi giyinmiş, düzgün bir şekilde oturmuş ve kame-
radan daha yüksek—göz hizası üzerinde—bulundurulmuştur. Böylece bu 
karaktere önceki hallerine göre daha uzun boylu, yükseğe oturmuş, bilgin, 
saygıdeğer bir görünüm verilmiştir.

Şekil 4 Hikâyeyi Anlatan Oompa-Loompa (2005)

Sektör İncelemesi: Filmin orijinal 1971 yapımında 10 cüce oyuncuya 
-Rudy Borgstaller, George Claydon, Malcolm Dixon, Rusty Goffe, Ismed 
Hassan, Norman McGlen, Angelo Muscat, Pepe Poupee, Marcus Powell, 
Albert Wilkinson- ve filmin yeniden çekilen 2005 versiyonunda ise bir 
cüce oyuncuya (Deep Roy) rol verilmiştir. Filmin yeniden çekiminde pek 
çok oyuncuya rol verebilme imkânı varken, yönetmen Tim Burton parayı 
oyunculardan görsel tasarımcılara aktarmayı seçmiştir. Bu seçimin başlı 
başına ayırımcılığa yol açtığını söylemek güçtür. Günümüzde de piyasa 
koşulları nedeniyle dağıtım şirketleri filmleri, gösterimdeki diğer filmler-
den ayıran teknolojik yeniliklere odaklanmaktadırlar. 

SONUÇ

Charlie’nin Çikolata Fabrikası (2005) ile orijinal yapım Willy Wonka 
ve Çikolata Fabrikası (1971) filmi karşılaştırmalı olarak analiz dildiğinde,  
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popülasyonu yüksek ve örgütlü düzeyde bulunanların temsillerinde olumlu 
değişimler gözlemlenmiştir. Amerikan film endüstrisindeki egemen gücü 
temsil eden beyazların durumunda istikrar vardır. Temsillerdeki değişim 
kasten gerçekleştirilmiş olmasa da ve izleyiciler tarafından bilinçli olarak 
fark edilmese de temsil ettikleri grupları gerçek hayatta etkileyen sonuç-
lara yol açabilmektedir. Ancak endüstrinin kurumlarının, kendilerini riske 
atarak gönüllü şekilde bir değişim getirecekleri uzak bir hayaldir.

ABD’deki ırksal ve kültürel çeşitliliğin istikrarlı büyüyüşü ve renk-
li-tenli insanların daha yüksek ekonomik sınıflara geçişleri, iletişim en-
düstrisine değişim için baskı yapmaya devam etmektedir. Bunun örnek-
lerinden ilki 2001 yılında Black Entertainment Televizyonu’nun (BET) 
medya şirketi Viacom tarafından ve ikincisi ise İspanyolca televizyon şe-
bekesi Telemundo’nun da NBC tarafından satın alınışıdır (Wilson II, 2003: 
293). Her iki örnek de egemen beyaz kesime göre azınlık konumundaki 
seyirci kitlesinin, reklamcılar için yükselen önemini ortaya koyar. Bu da 
Amerikan medyası “mozaiği”nin daha çeşitli ve kapsayıcı olma yönün-
deki gelişimine işaret etmektedir. Ülke çapında 2002 yılında yapılan bir 
araştırma sonucunda, kentsel yaşamdaki azınlık seyircilerin sayısının, bi-
linenin aksine çok daha büyük olduğunu ortaya koymuştur. Reklamcılar 
artık tanımlanmamış bir kitleye hitap etmek yerine, demografik profilleri 
belli olan grupları hedeflemeyi tercih etmeye başlamıştır. Bunun bir sonu-
cu olarak da gelir için reklamlara bağlı olan medyanın seyirci stratejileri 
değişmiştir. Medya kuruluşlarının başarılarını sürdürebilmek için yapması 
gereken, reklamcılara reklama verilecek yer ve zaman sağlamaktan ziyade 
reklamın erişeceği kitleler sağlamaktır. 

Televizyon teknolojisinin, 1950’li yılların başında izleyici yığınlarına 
ulaşmak için “çoğunluğa” yönelik tek tip medya türleri ve metinler kul-
lanma eğilimi, ilk ortaya çıktığında önemli bir pazarlama stratejisiydi. An-
cak günümüzde izler kitlenin tanımlanabilir, ölçülebilir, ulaşılabilir ve kar 
yaratabilecek kadar büyük olması gerekmektedir. Azınlık gruplar yıllardır 
ilk üç maddeyi karşılamış fakat büyük reklamcılar için sayıları veya mad-
di güçleri bir önem taşımamıştır (Wilson II, 2003:300). Bugün ABD’deki 
“azınlık” gruplar geçmişe nazaran çok daha yüksek bir orandadır. Hatta 
bazı eyaletler ve büyük şehirlerde beyazların azınlıkta olduğu bile söyle-
nebilir. 

Charlie’nin Çikolata Fabrikası (2005) ile orijinal yapım Willy Won-
ka ve Çikolata Fabrikası (1971)  karşılaştırıldığında, çekildikleri dönemin 
toplumsal süreçlerine film temsilleriyle uyum sağladıkları gözlemlenmiş-
tir. Söz konusu filmin 2005 yapımında, sayısı gerçek dünyada ölçülebilir 
şekilde artan azınlık kesimlerin ve dezavantajlı grupların temsillerinde ni-
celik ve nitelik bakımdan genel bir artış gözle görülebilmektedir. Örneğin 
Prens Pondicherry’i oynayan Nitin Ganatra’nın karakterinin Hintliliğinin 
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vurgulanması için özel makyajlar kullanıldığı görülür ve Hintli bir aksan 
duyulur (oyuncunun doğal aksanı İngiliz’dir). Hint aksanı, brownface 
(kahverengi-yüz) ve brown voice (kahverengi ses) performansları gibi, si-
yah-beyaz ırksal hiyerarşinin arasında uzanır, çünkü kahverengi, “tam si-
yah olmayan” ve “tam beyaz olmayan” statüyü ima ederek belli bir egzotik 
ötekiden ziyade, ırksal ayrıcalık/imtiyaz ve farklılık içeren melez bir kim-
liğe işaret eder (Dave, 2013: 13). Zenginliği bakımından Wonka kadar im-
tiyazlı gösterilip zekâsı nedeniyle Prens Pondicherry’nin Wonka’dan daha 
ciddi derecede kusurlu olması, Dave’in bahsettiği bu iki-aradalığı gösterir.

Filmin 2005 yılında yeniden çekilen versiyonu Charlie’nin Çikolata 
Fabrikası’nda başından beri hikâyeyi anlatan kişinin bir Oompa-Loompa 
olduğu görülür. Filmin 1971 yılındaki orijinal yapımından farklı olarak 
saygıdeğer bir görünüm kazanan Oompa-Loompa semiyotik açıdan, boğaz 
tokluğuna çalışan, emeği karşılığında barınma imkânı bulan ve dünyanın 
farklı köşelerinden ABD’ye göç eden kitlelere de umut ışığıdır. Onlar da 
Oompa-Loompalar gibi çalışkan olup, egemen beyaz kesimin değerleri-
ni benimserlerse, bir gün makûs talihlerini yeneceklerdir. Her iki filmde 
de Augustus karakteri ve ailesi Almanları temsil eder. Ancak söz konusu 
temsilin genel değişimi, zaman içerisinde olumsuz yönde bir değişim gös-
termiştir. 

Filmin orijinal 1971 yapımında Willy Wonka’nın kendini fabrikayı zi-
yarete gelenlere şaka amaçlı engelli gibi sunması, filmin yeniden çekilmiş 
versiyonunda bulunmaz. Wonka’nın 2005’te yeniden çekilen filmde her-
hangi bir bedensel engeli yoktur. Aradan geçen süreçte toplumun engelli 
bireylere karşı duyarlılığının artması ve dezavantajlı grupların sesi olan 
sivil toplum örgütlerinin varlığı, filmdeki temsilleri değiştirip, dönüştür-
müştür. 

Medya ve diğer kurumlar ABD’deki çeşitliliğe uyum sağlamak zorun-
dadır. Medya endüstrisinin giderek büyüyen toplumsal çeşitliliği dikkate 
alması, tüm dezavantajlı grupları medya ürünlerinde temsil etmesi gerek-
mektedir. Toplumsal çeşitlilik, günümüzde ve gelecekte medya endüstrisi 
için göz ardı edilemeyecek bir gerçekliktir.
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GİRİŞ

Spot piyasada taşınan pozisyonlar önemli riskleri de beraberinde ge-
tirebilmektedir. Çünkü spot piyasada taşınan pozisyonun niteliğine bağlı 
olarak finansal varlık fiyatlarındaki beklenmedik yukarı veya aşağı yön-
lü hareketler yatırımcıların önemli kayıp tutarları ile karşı karşıya kalma-
larına yol açabilmektedir.  Örneğin,   Euro cinsinden varlığı bulunan bir 
yatırımcı için Türk Lirası’nın Euro karşısında değer kazanması finansal 
açıdan önemli bir risk teşkil edebilmektedir. Çünkü ilgili yatırımcı TL’nin 
değer kazancı oranında kayba uğrama riski ile karşı karşıya kalabilecektir. 
Benzer şekilde Euro cinsinden borcu bulunan bir yatırımcı / şirket için de 
TL’nin Euro karşısında değer kaybetmesi finansal açıdan bir risk unsuru 
olabilmektedir. Bu nedenle uygulamada spot piyasada taşınan pozisyonla-
rın finansal risklerinin yönetilmesinde türev piyasalardan yararlanılmak-
tadır. Çünkü türev piyasalar spot piyasada taşınan pozisyonların maruz 
kalabileceği riski minimize edebilme olanağı sunabilmektedir. Bunu da 
opsiyon, swap, futures ve forward gibi türev araçlar ile  yapmaktadır.

Türev piyasaların temel mantığını spot piyasada taşınan pozisyonun 
tersinin türev piyasalarda taşınması oluşturmaktadır. Böylece spot piya-
sadaki bir kayıp türev piyasalardaki benzer orandaki bir kazanç ile den-
gelenebilmektedir. Fakat bu işlemin futures kontratlara dayalı olarak ya-
pılması durumunda beklenen faydanın sağlayabilmesi için optimal hedge 
rasyolarının (ohr) belirlenmesi gerekmektedir. ohr spot piyasada taşınan 
bir pozisyonun finansal riskinin en etkin şekilde yönetilebilmesi için futu-
res piyasalarda kaç tane kontrat ile işlem yapılması gerektiğini gösteren bir 
rakamdır (Basher ve Sadorsky, 2016). 

Ohr değerlerinin hesaplanmasının yanı sıra yatırımcılar açısından spot 
ve futures piyasalar arasındaki nedensellik ilişkisi de daha etkin yatırım 
kararlarının verilebilmesi açısından oldukça önemli bilgiler içerebilmek-
tedir. Çünkü örneğin futures piyasalardan spot piyasalara doğru bir neden-
sellik ilişkisinin bulunması durumunda bir yatırımcı futures piyasalardaki 
fiyat hareketlerine bakarak spot piyasaların yönü konusunda bilgi sahibi 
olabilmektedir. Bu da yatırımcıların daha etkin yatırım kararları verebil-
melerine yardımcı olabilecek bir  bilgidir. Bu nedenle bu çalışmada ilgili 
değişkenler arasındaki nedensellik  ilişkisi de incelenmiştir.

Ekonometrik  analizlerin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için 
analizlerde kullanılacak finansal zaman serilerinin karakteristik özellikle-
rinin doğru bir şekilde belirlenmesinin  önemli olduğu literatürde yaygın 
bir şekilde ifade edilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada spot  ile futures 
fiyatların, getirilerin ve volatilitenin yapısal kırılmalar içerip içermediği 
de incelenmiştir. Bunun yanı sıra getiri ve volatilite serilerinin uzun hafıza 
özelliği sergileyip sergilemediği de  araştırılmıştır. 
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Bu kapsamda bu çalışmanın amacı Euro-TL kuru üzerine yazılı fu-
tures kontratların temel özelliklerinin belirlenmesi ve bu kontratların fi-
nansal risk yönetimi açısından sunduğu bulguların değerlendirilmesidir.  
Çalışmanın literatüre çeşitli açılardan katkı sağladığı düşünülmektedir. 
Öncelikle, ulusal yazına bakıldığında futures piyasalar ve ohr üzerine ol-
dukça sınırlı sayıda çalışma olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca, bu çalış-
maların da oldukça baskın bir şekilde hisse senedi piyasalarına odaklandığı 
ifade edilebilir. Dolayısıyla, döviz piyasalarının incelenmesi açısından ulu-
sal yazında önemli bir boşluk olduğu  anlaşılmaktadır. Bu nedenle bu ça-
lışmada Euro-TL kuru üzerine yazılı futures kontratlar dikkate alınarak bu 
piyasaların temel karakteristik özelliklerinin ve ohr değerlerinin incelen-
mesinin ulusal yazındaki ilgili boşluğun giderilebilmesi açısından önemli 
olabileceği düşünülmektedir.

VERİ VE METODOLOJİ

Çalışma, verilere ulaşılabilirlik özelliğine bağlı olarak, 4 Şubat 2005 
ile 31 Temmuz 2013 dönemini kapsamakta ve günlük  verilerden oluşmak-
tadır. Veriler Borsa İstanbul’dan temin edilmiştir. Futures fiyatlar oluştu-
rulurken öncelikle en yakın vadeli kontrattan yararlanılmış ardından, bu 
ilk kontratın vadesine bir ay kala ikinci en yakın vadeli kontratın sundu-
ğu uzlaşma fiyatlarına geçilmiştir. Bu süreç tüm analiz dönemi için diğer 
kontratlar da dikkate alınarak tekrar edilmiştir. 

Çalışmada öncelikle spot ve futures fiyatlar arasında uzun dönemli bir 
ilişki olup olmadığı analiz edilmiştir. Ardından, buradan elde edilen bulgu-
lara bağlı olarak, nedensellik testlerine geçilmiştir. Daha sonra uzun hafıza 
testlerinin sunduğu bulgulara ve yapısal kırılmalı analizlere yer verilmiştir. 
Çalışmada son olarak da ohr analizi üzerinde durulmuştur. 

Çalışmada yapısal kırılmalı analizlerde Bai ve Perron (1998, 2003) 
testinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda UDmax ve WDmax test istatistik-

leri yapısal kırılmaların olup olmadığının belirlenmesinde,  (Sequ-
ential F)  test istatistiği ise yapısal kırılmaların sayısının belirlenmesinde 
kullanılmıştır.

Uzun hafıza testi olarak Lo (1991) tarafından geliştirilen R / S testin-
den yararlanılmıştır. Böylece spot ve futures fiyatların hem getiri hem de 
varyans serilerinin uzun hafıza özelliği sergileyip sergilemediği incelen-
miştir.

Koentegrasyon testi olarak Engle-Granger (1987) koentegrasyon tes-
tinden yararlanılmıştır. Bunun temel nedeni GARCH modellerinin getiri 
denklemlerinde kullanılan hata düzeltme modelinin (ECM) kurulabilmesi 
için uzun dönemli ilişki analizinin Engle-Granger (1987) koentegrasyon 
testine dayanmasının literatürdeki genel yaklaşım olmasıdır.  Ohr anali-
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zinde GARCH modellerinin getiri denklemlerinin ECM modeli de dik-
kate alınarak modellenmesi ise Ji ve Fan’ın (2011) çalışmalarına dayan-
maktadır. Çünkü özellikle ulusal yazında bu yaklaşım henüz yeterince yer 
almadığı için bu tür bir modellemenin performansının incelenmesinin de 
literatüre önemli bir katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Ohr değerlerinin hesaplanmasında en küçük kareler (EKK) yöntemi 
ile ECM yönteminin yanı sıra Bollerslev (1986) tarafından geliştirilen 
GARCH; Engle ve Bollerslev (1986) tarafından geliştirilen IGARCH; Za-
koian (1994) ile Glosten, Jaganathan ve Runkle (1993) tarafından geliştiri-
len GJR-GARCH; Nelson (1991) tarafından geliştirilen EGARCH; Ding, 
Granger ve Engle (1993) tarafından geliştirilen APARCH ile Engle ve Lee 
(1999) tarafından geliştirilen CGARCH ve ACGARCH modellerinden de 
yararlanılmıştır. Çalışmada ayrıca birebir hedging yaklaşımına  da  yer ve-
rilmiştir.

Alternatif yöntemlere dayalı olarak ohr değerleri hesaplandıktan sonra 
bu ohr değerleri dikkate alınarak yapılan hedging  işlemlerinin  etkinliği-
nin analizine geçilmiştir. Bu  amaçla da  ortalama-varyansa dayalı bekle-
nen fayda fonksiyonu (mean-variance utility function, UF) ile minimum 
varyansa dayalı hedge rasyosu  (minimum variance hedge ratio approach, 
MV) yaklaşımlarından yararlanılmıştır.

OHR Değerlerinin Hesaplanmasında Kullanılan Modeller

Model 1: EKK Yöntemi

EKK  yöntemi Denklem (1)’de gösterilmiştir:

                                                                  (1)                                                                             

Burada  logaritmik spot getirileri;   logaritmik futures getirile-

ri;    ise ohr değerini göstermektedir.

Model 2: Hata Düzeltme Modeli (ECM)

Spot ve futures fiyatlar arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonu-
cuna ulaşılması durumunda ohr değerlerinin hesaplanmasında ECM mo-
deli EKK’ya göre daha uygun bir model olabilir. Çalışmada değişkenler 
arasındaki uzun dönemli ilişki analizinde Denklem (2)’deki modelden ya-
rarlanılmıştır:

                                                      (2)                                                                                               

Burada  ve   spot ve futures fiyatların logaritmik  değerlerini  
göstermektedir. 

ECM  modeli  ise Denklem (3)’te  sunulmuştur:
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(3)     

Burada,  ohr değerini;  ise hata düzeltme terimini ifade et-
mektedir.

Model 3: GARCH Modeli

GARCH modeli Denklem (4) getiri  denklemini, Denklem  (5) ise 
varyans denklemini gösterecek şekilde aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:

          (4)

                                                    (5)

Burada  ve  sırasıyla ARCH ve GARCH parametrelerini gös-

termektedir. Burada ayrıca  ,  ,   ve   
koşullarının  sağlanması beklenmektedir.

Model 4: GJR-GARCH Modeli

GJR-GARCH modelinin varyans denklemi Denklem (6)’da  sunul-
muştur: 

       (6)

Burada    asimetri  parametresini  göstermektedir. 

Model 5: EGARCH  Modeli 

EGARCH modelinin varyans denklemi Denklem (7)’de  gösterilmiş-
tir:

2 2 1 1
2 2

1 1

2log( ) log( ) t t
t t

t t

µ µσ ω β σ γ α
πσ σ

− −

− −

 Ι Ι
 = + + + −
  

             (7)         

Model 6: APARCH Modeli 

APARCH modeli Denklem (8)’de sunulmuştur: 

        (8)

Burada   üs parametresini göstermektedir. Burada ayrıca , 

, , -1 <  1 ve > 0 koşullarının sağlanması  beklenmek-
tedir.
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Model 7: IGARCH Modeli

IGARCH modeli Denklem  (9)’da   gösterilmiştir:

                                                  (9)

Bu denklemde GARCH modelinden farklı olarak   kısıtı 
bulunmaktadır. 

Model 8: CGARCH  Modeli 

CGARCH modelinin genel yapısı Denklem (10) ve (11)’de gösteril-
miştir:

                  (10)

                                 (11)

Burada,  zamanla değişen uzun dönemli volatilite parametresini 
göstermektedir.

Model 9: ACGARCH Modeli 

ACGARCH modelinin genel yapısı Denklem (12) ve (13)’te  göste-
rilmiştir:

 

+                                                                         (12)

+                    (13)

Burada, , kukla değişkeni;  y, asimetri parametresini;  ve   ise 
dışsal değişkenleri ifade etmektedir. 

ECM-GARCH modelleri 

Çalışmada ayrıca spot ve futures  fiyatlar arasında uzun dönemli bir 
ilişki olduğu sonucuna ulaşıldığında, ohr değerlerinin hesaplanmasında 
bu bilgiyi de dikkate almak amacıyla, bu aşamaya kadar belirtilen tüm 
GARCH modellerinin getiri denklemeleri ECM model yapısı da dikkate 
alınarak modellenmiştir. Bu kapsamda bu aşamaya kadar belirtilen tüm 
GARCH modellerinde Denklem (14)’teki getiri denklemi de kullanılarak,  
ohr değerleri hesaplanmıştır. 

      (14)
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Burada,  ohr değerini;  hata düzeltme terimini;  hata dü-
zeltme teriminin katsayısını  ifade etmektedir.

OHR Değerlerinin Etkinliğinin Analizi

Ohr değerlerinin hesaplanmasının yanı sıra bu tür analizlerde  hangi 
modelin  sunduğu ohr değerinin hedging işlemleri açısından daha uygun 
olduğunun da belirlenmesi gerekmektedir. Çalışmada bu amaçla MV ve 
UF yöntemlerinden yararlanılmıştır.

MV yaklaşımı Denklem (15)’te gösterildiği gibi hesaplanmaktadır: 

                                                           (15)                                                                                                                                          

Burada  hedge edilmemiş portföyün varyansını;  
ise hedge edilmiş portföyün varyansını göstermektedir. 

Hangi modelin  sunduğu   değeri daha yüksekse o modelin en et-
kin hedging imkanını sunan model olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

UF yaklaşımı Denklem (16)’da gösterilmiştir. 

UF =                                      (16)                                                     

Burada  hedge edilmiş portföyün getirisini;

 hedge edilmiş portföyün varyansını;  ise yatırımcının 
riskten kaçınma derecesini göstermektedir.  Literatürle uyumlu olacak şe-

kilde çalışmada   olarak  alınmıştır. Bu tür analizlerde UF değerini 
maksimum kılan  modelin risk yönetimi açısından en uygun model  olduğu 
kabul edilmektedir.  

 BULGULAR

Logaritmik spot ve futures fiyat serileri Şekil 1’de, logaritmik getiri 
serileri ise Şekil 2’de sunulmuştur.  Logaritmik fiyat ve getiri serilerine 
ilişkin birim kök testleri de Tablo 1’de gösterilmiştir. Birim kök testleri  
logaritmik  spot ve futures fiyatların  düzey değerlerinde durağan olma-
dıklarına işaret etmektedir. İlgili serilerin birinci farkları alındığında bir 
diğer ifade ile getiri serileri elde edilip birim kök testleri yinelendiğinde ise 
serilerin durağan hale geldiği anlaşılmaktadır. 

Logartimik spot ve futures fiyat serilerinin I (1) olduğu belirlendikten 
sonra koentegrasyon analizine geçilmiştir. Denklem (2) kapsamında hem 
spot hem de futures fiyatların bağımlı değişken olduğu model yapıları dik-
kate alınarak uygulanan Engle-Granger (1987) koentegrasyon testi sonuç-
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ları Tablo 2’de sunulmuştur. Bulgular her iki model yapısı için de değiş-
kenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna işaret etmektedir. 
Bu nedenle  her iki model yapısı da dikkate alınarak değişkenler arasındaki 
nedensellik ilişkisini analiz edebilmek amacıyla ECM modeli tahmin edil-
miş ve bu kapsamda elde edilen bulgular Tablo 3 ve 4’te sunulmuştur. Bul-
gular incelendiğinde  değişkenler arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi 
olduğu anlaşılmaktadır. Hata düzeltme terimleri de her iki model  için de 
negatif ve istatistiki olarak anlamlı çıkmaktadır. Model kalıntılarına uygu-
lanan  otokorelasyon testi sonuçları da her iki modelde de otokorelasyon 
sorunun bulunmadığını göstermektedir.

Logaritmik getiri serilerine  ait betimleyici istatistikler Tablo 5’te su-
nulmuştur. Sonuçlar  incelendiğinde futures getirilerin  standart sapması-
nın  spot getirilerin standart sapmasından daha yüksek olduğu  görülmekte-
dir . Dolayısıyla, futures getirilerin toplam riskinin spot getirilerin toplam 
riskinden daha fazla olduğu ifade edilebilir.  Ljung-Box Q2 (k) test istatis-
tiği hem spot hem de futures getirilerin değişen varyans sorunu içerdiğini  
göstermektedir. Jargue-Bera test istatistiği sonuçları ise hem spot hem de 
futures getirilerin  standart normal dağılıma uyduğunu ifade eden Ho hi-
potezini %5 anlamlılık düzeyinde reddetmektedir. Bu nedenle analizlerde 
kullanılan GARCH modelleri Bollerslev-Wooldridge (1992) yaklaşımına 
dayalı olarak sanki en çok olabilirlik yöntemi (Quasi Maximum Likeliho-
od Estimaion, QMLE) ile tahmin edilmişlerdir.

Spot ve futures getiri serileri ile bu getiri serilerinin volatilitesine 
uygulanan Lo (1991)  R/S uzun  hafıza testi sonuçları  Tablo 6’da gös-
terilmiştir. Bulgular spot ve futures getiri serilerinin kısa hafıza özelliği 
sergilediği, fakat  getiri serilerinin volatilitesinin uzun hafıza özelliğine sa-
hip olduğunu göstermektedir. İlgili volatilite serisinin uzun hafıza özelliği  
sergilemesi hem spot hem de futures  fiyatların oluşumunda  belirsizliğin  
önemli bir etkisi olabileceği anlamına gelmektedir (Mensi, Hammoudeh 
ve Yoon, 2014; Charfeddine, 2014). Ayrıca getiri serilerinin kısa hafıza 
özelliği sergilemesi GARCH modelleri tahmin edilirken bu modellerin ge-
tiri denklemlerinde ARFIMA model yapısının kullanılmamasını destekle-
yen bir bulgudur. 

Şekil 1: Logaritmik Fiyat Serileri
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Şekil 2: Logaritmik  Getiri Serileri
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Tablo 1: Birim Kök Testi Sonuçları

Phillips-Perron 
Düzey C&T
Lns -3.0201[0.1268]
Lnfu -3.0948[0.1077]
Birinci fark
rs. -44.259*[0.0000]
rf. -47.199*[0.0000]
Düzey C
Lns -1.0476[0.7380]
Lnfu -1.0714[0.7291]
Birinci fark
rs. -44.2673*[0.0001]
rf. -47.2072*[0.0001]
*, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Köşeli parantez içerisindeki değerler 

olasılık değerleridir. C&T, trend  ve sabit terim içeren model yapısını; C ise   
sadece  sabit terim içeren model yapısını  ifade etmektedir.

Tablo 2: Engle-Granger (1987) Koentegrasyon Testi Sonuçları

Model Sabit terim Eğim parametresi AIC
lns-lnfu -0.0422*[0.0000] 1.0355*[0.0000] -5.2785*
lnfu-lns 0.0436*[0.0000] 0.9617*[0.0000] -5.3140*
*, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Köşeli parantez içerisindeki değerler 
olasılık değerleridir. Kritik tablo değeri olarak MacKinnon (1991) kritik tablo 

değerlerinden yararlanılmıştır.
Tablo 3: Nedensellik Testi Sonuçları (rf’den rs’ye doğru)

Bağımlı değişken: rs
Açıklayıcı değişkenler
rs (rs ve gecikmeli değerleri) -
rf ( gecikmeli değerleri) 64.8718*[0.0000]
Ecm -0.10983*[0.0000]
DW 2.00849
Q(1) 0.0450[0.832]
Q(2) 0.3632[0.834]
Q(5) 4.4856[0.482]
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*, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Köşeli parantez içerisindeki değerler 
olasılık değerleridir. DW, Durbin-Watson istatistiğini göstermektedir. Maksimum 

gecikme uzunluğu Scwertz (1989) kriterine optimal gecikme uzunluğu ise SIC 
kriterine göre belirlenmiştir.

Tablo 4: Nedensellik Testi Sonuçları (rs’den rf’ye doğru)

Bağımlı değişken: rf
Açıklayıcı değişkenler
rs (gecikmeli değerleri) 149.813*[0.0000]
rf (rf ve gecikmeli değerleri) -
Ecm -0.1700*[0.0000]
DW 2.01693
Q(1) 0.1625[0.687]
Q(2) 1.7019[0.427]
Q(5) 5.6107[0.346]

*, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Köşeli parantez içerisindeki değerler 
olasılık değerleridir. DW, Durbin-Watson istatistiğini göstermektedir. Maksimum 

gecikme uzunluğu Scwertz (1989) kriterine optimal gecikme uzunluğu ise  SIC 
kriterine göre belirlenmiştir.

Tablo 5: Betimleyici İstatistikler ( %)

rs rf
Ortalama 0.0194 0.0176
Maksimum 5.7174 5.8592
Minimum -5.6155 -4.6620
Standart sapma 0.7676 0.8467
Çarpıklık 0.4663 0.7190
Basıklık 9.4106 8.5233
Jarque-Bera 0.0000* 0.0000*
Q2 (12) 972.45*[0.000] 893.23*[0.000]

*, **  sırasıyla  %5 ve  %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Jarque-Brea test 
istatistiği için  verilen değerler olasılık değerleridir. 

Tablo  6:  Uzun Hafıza Testlerinin Sonuçları

Getiri (r) Volatilite (r2)
rs
Lo (1991) R/S testi
q=1 0.8879 4.4188*
q=2 0.8804 4.0856*
q=5 0.8853 3.4812*

rfLo (1991)  R/S testi
q=1 0.8240 4.9594*
q=2 0.8348 4.6005*
q=5 0.8624 3.9351*

*, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Verilen değerler test istatistikleridir. q, 
R/S testi için kullanılan gecikme uzunluğunu göstermektedir.
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Logaritmik fiyat ve getiri serilerine uygulanan yapısal kırılma testleri-
ne ait sonuçlar Tablo 7’de sunulmuştur. Volatilite  serilerine ilişkin sonuç-
lar ise Tablo 8’de gösterilmiştir.   Öncelikle,  logaritmik  fiyat serilerine 
uygulanan Bai ve Perron (1998, 2003) testi sonuçlarına bakıldığında UD-
max ve WDmax test istatistiklerinin %5 anlamlılık düzeyinde hem spot 
hem de futures fiyatların yapısal kırılmalar içerdiği sonucuna işaret ettiği  
görülmektedir.
Tablo 7 : Bai ve Perron (1998,2003) Yapısal Kırılma Testi Sonuçları  (Logaritmik 

Fiyat  ve Getiri Serileri İçin )

UDmax WDmax
Lns 143.8154* 176.8236*
Lnfu 129.1742* 170.0107*
Lns
SEQ F testi sonuçları Test istatistiği Kritik  değerler ( %5)
SubF(0 I 1)* 25.3263 11.47
SubF(1 I 2)*  86.7890 12.95
SubF(2 I 3) 1.2132 14.03
Kırılma sayısı 2   
Kırılma tarihleri 12.05.2006  /  02.03.2008
Lnfu
SEQ F testi sonuçları Test istatistiği Kritik  değerler ( %5)
SubF(0 I 1)*  22.6058 11.47
SubF(1 I 2)*  97.6928 12.95
SubF(2 I 3) 1.0099 14.03
Kırılma sayısı  2 
Kırılma tarihleri 12.05.2006 / 03.03.2008

UDmax WDmax
Rs 3.6348 6.9501
Rf 2.7941 5.8112
*, % 5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Hata terimlerinin yapısal kırılma-
lar arasında değişmesine izin verilmiştir. Triminaj 0.15 olarak belirlenmiştir. 

Maksimum kırılma sayısı 5 olarak alınmıştır. Şekil 1’deki fiyat, Şekil 2’deki getiri 
serilerinin genel seyrine bağlı olarak fiyat serilere yapısal kırılma testi uygula-
nırken hem sabit terim hem de trend bileşeninde yapısal kırılma olduğunu ifade 

eden model yapısı (C&T) dikkate alınmıştır. Getiri serilerine yapısal kırılma testi 
uygulanırken ise sadece sabit terimde yapısal kırılmaya izin veren model yapısı 
(C)  dikkate alınmıştır. C&T  için WDmax ve UDmax  test istatistiklerinin %5 
anlamlılık düzeyindeki kritik tablo değeri sırasıyla 12.81 ve 11.70’tir. C içinse  
WDmax ve UDmax test istatistiklerinin  %5 anlamlılık düzeyindeki kritik tablo 

değeri sırasıyla 9.91 ve  8.88’dir. 
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Tablo 8 : Bai ve Perron (1998, 2003) Testi Sonuçları  ( Volatilite Serileri İçin)

UDmax WDmax
Varyans (rs) 31.7560* 31.7560*
Varyans (rf) 45.9115* 45.9115*
Varyans (rs)
SEQ F testi sonuçları  Test istatistiği Kritik değerler (%5)
SubF(0 I 1)* 31.7559* 8.58
SubF(1 I 2)* 15.8716* 10.13
SubF(2 I 3) 15.8890* 11.14
SubF(3 I 4)* 15.8716* 11.83
SubF(4 I 5) 4.7783 12.25
Kırılma sayısı / tarihi 4 
Kırılma tarihleri  12.05.2006 / 11.01.2008 / 21.04.2009/ 22.11.2011
Varyans (rf)
SEQ F testi sonuçları Test istatistiği Kritik değerler (%5)
SubF(0 I 1)* 45.9115* 8.58
SubF(1 I 2)* 42.4442* 10.13
SubF(2 I 3) 14.4992* 11.14
SubF(3 I 4)* 12.0702* 11.83
SubF(4 I 5) 6.64280 12.25
Kırılma sayısı 4 
Kırılma tarihleri 12.05.2006 / 11.01.2008 / 21.04.2009 / 01.03.2012
*, % 5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Hata terimlerinin yapısal kırılmalar 
arasında değişmesine izin verilmiştir. Triminaj 0.15 olarak belirlenmiştir. Mak-
simum kırılma sayısı 5 olarak alınmıştır. WDmax ve UDmax test istatistiklerinin  

%5 anlamlılık düzeyindeki kritik tablo değeri sırasıyla 9.91 ve  8.88’dir. 

Yapısal kırılma sayısının tespiti için uygulanan  test istatistiği 
sonuçlarına bakıldığında ise hem spot hem de futures fiyatların 2 adet ya-
pısal kırılmaya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Getiri serilerine uygulanan 
Bai ve Perron (1998, 2003) testi sonuçları ise spot ve futures getiri serile-
rinde herhangi bir yapısal kırılmanın söz konusu olmadığı sonucuna işaret  
etmektedir.  Volatilite serilerine uygulanan Bai ve Perron (1998, 2003) testi 
sonuçlarına bakıldığında ise UDmax ve WDmax test istatistiklerinin %5 
anlamlılık düzeyinde hem spot hem de futures getiri serilerinin volatili-
tesinde yapısal kırılmalar  olduğu sonucuna  işaret ettiği anlaşılmaktadır. 

Yapısal kırılma sayısının tespiti için uygulanan  test istatisti-
ği sonuçlarına bakıldığında ise hem spot hem de futures getiri serilerinin 
volatilitesinde  4 yapısal kırılmanın söz konusu olduğu  anlaşılmaktadır. 
Dolayısıyla, hem spot hem de futures varlıkların volatilitesi için incelenen 
dönem kapsamında 5 farklı rejim döneminin söz konusu olduğu ifade edi-
lebilir. Bu rejim dönemleri  futures getiri serisi için  Şekil 3’te sunulmuştur.  
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Şekil 3: Yapısal kırılmalar ve Alternatif  Rejim Dönemleri 
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OHR Değerlerinin Belirlenmesi Ve Hedging İşleminin Etkinliği  

Çalışmanın bu aşamasında alternatif modellere dayalı olarak elde edi-
len ohr değerlerine ve bu ohr değerleri dikkate alınarak yapılan hedging 
işlemlerinin etkinliğine yer verilmiştir. Alternatif modeller tarafından he-
saplana ohr değerlerine  bakıldığında, (Tablo 9, 10, 11, 12 ve 13) birebir 
hedging yaklaşımı ile hedging işleminden hiç yararlanmama durumları 
hariç, ohr değerlerinin 0.637019 ile 0.800325 arasında değişen değerler 
aldığı görülmektedir. 

Tablo 9:  EKK   Sonuçları

Sabit terim Ohr
Euro-TL 0.0082[0.4859] 0.637019*[0.0000]
*, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Köşeli parantez içerisindeki değerler 

olasılık değerleridir. 
Tablo 10  : ECM  Sonuçları

Bağımlı değişken: rs
Açıklayıcı değişkenler
Sabit terim  0.0080[0.4639]
rs(-1) -0.2996*[0.0000]
rs(-2) -0.0881*[0.0000]
rf (Ohr)  0.734016*[0.0000]
rf(-1)  0.2556*[0.0000]
rf(-2)  0.0674*[0.0009]
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Ecm -10.9826*[0.0000]
F  istatistiği (olasılık) 0.00000*
DW 2.0085

*, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Köşeli parantez içerisindeki değerler 
olasılık değerleridir. DW, Durbin-Watson istatistiğini göstermektedir. Maksimum 
gecikme uzunluğu Scwertz (1989) kriterine, optimal gecikme uzunluğu ise  SIC 

kriterine göre belirlenmiştir.
En düşük ohr değerini EKK yöntemi sunarken; en yüksek ohr değerini 

ise ACGARCH modeli sunmaktadır. Ayrıca GARCH modellerinde getiri 
denkleminin ECM model yapısı dikkate alınarak oluşturulması durumunda 
daha yüksek ohr değerlerine ulaşıldığı anlaşılmaktadır. 

GARCH modellerinin Euro-TL kurunun volatilite dinamikleri konu-
sunda sunduğu bulgulara bakıldığında da Euro-TL volatilitesi için  yüksek 
volatilite kalıcılığının  söz konu olduğu, asimetrik tepkinin geçerli olduğu 
ve üs parametresinin  de 2’den farklı değerler aldığı görülmektedir.

Tablo 11  :  GARCH  Model Sonuçları

GARCH IGARCH
Getiri denklemi 
Sabit terim -0.0018[0.8255] -0.0012[0.8750]
rf (Ohr) 0.706251*[0.000] 0.704566*[0.000]
Varyans denklemi
Sabit terim  0.0022*[0.0110] -
ARCH 0.0898*[0.0000] 0.0513*[0.0000]
GARCH 0.9065*[0.0000] 0.948730*[0.000]
Asimetri - -
Durbin-Watson 2.6593 2.6576
AIC 1.220303 1.231278

APARCH CGARCH
Getiri denklemi 
Sabit terim 0.0085[0.2850] 0.0034[0.664]
rf (Ohr) 0.718203*[0.000] 0.719275*[0.000]
Varyans denklemi
Sabit terim  0.0007[0.2611] 0.1707[0.113]
ARCH 0.0396**[0.085] 0.1453*[0.000]
GARCH 0.9179*[0.000] 0.7116*[0.000]
Asimetri -0.3683*[0.000] -
Üs 2.9887*[0.001] -

- 0.9978*[0.000]

- 0.0210*[0.0022]

AIC 1.198885 1.184284
*, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Köşeli parantez içerisindeki değerler 

olasılık değerleridir. 
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Tablo 12 :  ECM-GARCH Model Sonuçları

 GARCH IGARCH
Getiri denklemi 
Sabit terim  0.0216*[0.0041] 0.0229*[0.0020]
rs(-1) -0.2767*[0.0000] -0.2840*[0.0000]
rs(-2) -0.0964*[0.0000] -0.1001*[0.0001]
rf (Ohr) 0.780975*[0.000] 0.784070*[0.000]
rf(-1) 0.2552*[0.0000] 0.2598*[0.0000]
rf(-2) 0.0949*[0.0000] 0.0973*[0.0000]
Ecm -9.0164*[0.0000] -9.1881*[0.0000]
Varyans denklemi
Sabit terim  0.00070**[0.0759] -
ARCH 0.04852*[0.0000] 0.0350*[0.0000]
GARCH 0.95016*[0.0000] 0.9650*[0.0000]
AIC 1.116361 1.121768

APARCH CGARCH
Getiri denklemi 
Sabit terim 0.0250*[0.0018] 0.0261*[0.0004]
rs(-1) -0.2796*[0.0000] -0.3084*[0.0000]
rs(-2) -0.1006*[0.0002] -0.1259*[0.0000]
rf (Ohr) 0.792654*[0.0000] 0.789486*[0.000]
rf(-1) 0.2508*[0.0000] 0.2980*[0.000]
rf(-2) 0.1053*[0.0000] 0.1160*[0.000]
Ecm -8.1540*[0.0000] -7.9073*[0.000]
Varyans denklemi
Sabit terim  0.0250[0.1033] 0.1501[0.1847]
ARCH 0.0438*[0.0347] 0.1220*[0.000]
GARCH 0.9286*[0.0000] 0.7215*[0.000]
Asimetri -0.3902*[0.0000] -
Üs 2.7194*[0.0000] -

- 0.9984*[0.000]

- 0.0190*[0.001]

AIC 1.090591 1.082081
*, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Köşeli parantez içerisindeki değerler 

olasılık değerleridir. 
Tablo 13  :  ECM- GARCH  Model Sonuçları

GJR-GARCH EGARCH
Getiri denklemi 
Sabit terim 0.0263*[0.0010] 0.0319*[0.000]
rs(-1) -0.2805*[0.0000] -0.2768*[0.000]
rs(-2) -0.1015*[0.0002] -0.0923*[0.000]
rf (Ohr) 0.791812*[0.000] 0.791047*[0.000]
rf(-1) 0.2586*[0.0000] 0.2681*[0.000]
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rf(-2) 0.1052*[0.0000] 0.0967*[0.000]
Ecm -7.9920*[0.000] -8.0645*[0.000]
Varyans denklemi
Sabit terim  0.0015[0.1018] -0.1791*[0.000]
ARCH 0.1450*[0.000] 0.2161*[0.000]
GARCH 0.9220*[0.000] 0.9858*[0.000]
Asimetri -0.1205*[0.000] 0.0906*[0.000]
AIC 1.090361 1.094293

ACGARCH
Getiri denklemi 
Sabit terim 0.0248*[0.0018]
rs(-1) -0.2717*[0.0000]
rs(-2) -0.0789*[0.0030]
rf (Ohr) 0.800325*[0.000]
rf(-1) 0.0799*[0.0005]
rf(-2) 0.0799*[0.0000]
Ecm
Varyans denklemi
Sabit terim  0.0961*[0.012]
ARCH 0.1720*[0.000]
GARCH 0.8075*[0.000]
Asimetri -0.1442*[0.000]
Üs -

0.9963*[0.000]

0.0161*[0.0161]

AIC 1.071986
*, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Köşeli parantez içerisindeki değerler 

olasılık değerleridir. 
Alternatif ohr değerleri dikkate alınarak yapılan hedging işlemlerinin 

etkinliğine ilişkin bulgulara Tablo 14 ve 15’te  yer verilmiştir. Öncelikle 
MV yöntemi kapsamında elde edilen bulgulara bakıldığında ( Tablo 14) 
en iyi performansı sergileyen modelin  EKK modeli olduğu ardından ise 
IGARCH modelinin geldiği anlaşılmaktadır. En kötü performansın ise 
birebir hedging  yaklaşımının sergilediği  anlaşılmaktadır. Ayrıca, GAR-
CH modellerinin getiri denkleminin ECM model yapısı dikkate alınarak 
modellenmesinin de model performanslarını negatif bir şekilde etkilediği 
anlaşılmaktadır. 

Tablo 14:   Euro-TL için Ohr Değerleri ve Hedging Etkinliği (MV)

Model Ohr Var(h) Var(uh) MV r 
Naive (Birebir) 1 0.393105 0.589213 0.332830 17
EKK 0.637019 0.298458 0.589213 0.493464 1
ECM 0.734016 0.305246 0.589213 0.481942 9
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GARCH 0.706251 0.301925 0.589213 0.487580 3
IGARCH 0.704566 0.301759 0.589213 0.487862 2
GJR-GARCH 0.715741 0.302936 0.589213 0.485864 4
EGARCH 0.720402 0.303479 0.589213 0.484941 7
APARCH 0.718203 0.303219 0.589213 0.485383 5
CGARCH 0.719275 0.303345 0.589213 0.485169 6
ACGARCH 0.725037 0.304051 0.589213 0.483971 8
ECM-GARCH 0.780975 0.313381 0.589213 0.468136 10
ECM-IGARCH 0.784070 0.314029 0.589213 0.467037 11
ECM-GJR-GARCH 0.791812 0.315708 0.589213 0.464187 14
ECM-EGARCH 0.791047 0.315538 0.589213 0.464475 13
ECM-APARCH 0.792654 0.315896 0.589213 0.463868 15
ECM-CGARCH 0.789486 0.315194 0.589213 0.465059 12
ECM-ACGARCH 0.800325 0.317654 0.589213 0.460885 16

Burada Var(h), hedge edilmiş portföyün varyansını; Var(uh), hedge edilme-
meiş portföyün varyansını; r ise her bir modelin sıralamadaki yerini göstermek-
tedir. 

UF  yöntemi kapsamında elde edilen bulgulara bakıldığında (Tablo 15)  
da MV yöntemi  ile benzer bulgulara ulaşılmaktadır. Alternatif yöntemlerin 
benzer sonuçlara işaret etmesinin de bu çalışma kapsamında elde edilen bul-
guların  güvenilirliğini artıran bir  unsur  olduğu düşünülmektedir. 

Tablo 15:  Euro-TL   için  Ohr Değerleri  ve  Hedging Etkinliği  (UF)

Model k. UF r 

Naive (Birebir) 0.001831 0.393105 4 -1.57059 17
EKK 0.008227 0.298458 4 -1.1856 1
ECM 0.006518 0.305246 4 -1.21447 9
GARCH 0.007007 0.301925 4 -1.20069 3
IGARCH 0.007037 0.301759 4 -1.20000 2
GJR-GARCH 0.00684 0.302936 4 -1.2049 4
EGARCH 0.006758 0.303479 4 -1.20716 7
APARCH 0.006797 0.303219 4 -1.20608 5
CGARCH 0.006778 0.303345 4 -1.2066 6
ACGARCH 0.006676 0.304051 4 -1.20953 8
ECM-GARCH 0.005691 0.313381 4 -1.24783 10
ECM-IGARCH 0.005636 0.314029 4 -1.25048 11
ECM-GJR-GARCH 0.0055 0.315708 4 -1.25733 14
ECM-EGARCH 0.005513 0.315538 4 -1.25664 13
ECM-APARCH 0.005485 0.315896 4 -1.2581 15
ECM-CGARCH 0.005541 0.315194 4 -1.25524 12
ECM-ACGARCH 0.00535 0.317654 4 -1.26527 16

Burada ,  portföy getirisini;    portföy varyansını; r ise her bir modelin 
sıralamadaki yerini göstermektedir. 
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Bu çalışmada öncelikle Euro-TL kuru üzerine  yazılı futures kontrat-
ların temel  özellikleri çeşitli ekonometrik analizlere  dayalı olarak ince-
lenmiştir.  Çalışma bulguları spot fiyatlarla futures fiyatlar arasında uzun 
dönemli bir ilişki olduğu sonucuna işaret etmektedir. Ayrıca iki değişken 
arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu da belirlenmiştir. Bunun 
yanı sıra Bai ve Perron (1998, 2003) testi sonuçlarına göre incelenen dö-
nemde futures fiyatlarda 2, futures  fiyatların getirilerinin volatilitesinde 
ise 4  adet  yapısal kırılma gerçekleşmiştir.  Lo  (1991) R/S test sonuçla-
rı da ilgili değişkenlerin volatilitesinin uzun hafıza özelliği sergilediğini 
göstermiştir. Daha önce belirtildiği gibi literatürde Euro-TL üzerine yazılı 
futures kontratları içeren  herhangi bir çalışmaya  rastlanmadığından bu 
çalışmada daha temel modeller üzerinde durulmuştur. Dolayısıyla, bundan 
sonra Euro-TL futures kontratlarına dayalı analizlere yer verecek çalışma-
ların  ilgili yapısal kırılmaları ve uzun hafıza özelliklerini dikkate alması-
nın önemli olduğu düşünülmektedir. 

Çalışmada ohr değerlerinin belirlenmesinde  EKK ve ECM  modelle-
ri ile birlikte GARCH, IGARCH, GJR-GARCH, EGARCH, APARCH ile 
CGARCH ve ACGARCH modellerinden de yararlanılmıştır. Çalışmada 
ayrıca birebir hedging  yaklaşımına da yer verilmiştir. Hedging işlemle-
rinin etkinliğinin analizinde ise ortalama-varyansa dayalı beklenen fayda 
fonksiyonu ile minimum varyansa dayalı hedge rasyosu yaklaşımlarından 
yararlanılmıştır. Bu kapsamdaki bulgular en iyi performansı sergileyen 
modelin EKK modeli olduğu sonucuna işaret etmektedir. En kötü perfor-
mans ise birebir hedging  yaklaşımı sergilemiştir. GARCH modelleri için 
getiri denklemlerinin ECM model yapısı dikkate alınarak modellenmesi-
nin de model performanslarını negatif bir şekilde etkilediği  belirlenmiştir.  

Çalışma bulgularının Euro-TL kuru üzerine yazılı futures kontratların 
özelliklerinin daha iyi anlaşılabilmesi ve yatırımcılar ile risk yöneticileri 
için daha etkin analizler yapabilmesi açısından önemli olduğu   düşünül-
mektedir. 
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GİRİŞ

Döviz kurlarındaki beklenmedik fiyat hareketleri ülke ekonomileri 
açısından önemli riskleri de beraberinde getirebilmektedir. Çünkü döviz 
kurlarındaki değişimler enflasyon ve faiz oranları ile dış ticaret dengesi 
gibi çeşitli önemli makroekonomik ve finansal  değişkenler üzerinde et-
kili olabilmektedir. Genel olarak bu tür etkilerin Türkiye gibi gelişen pi-
yasa ekonomileri açısından  göreceli olarak daha da önemli olduğu ifade 
edilebilir. Çünkü gelişmiş  piyasa  ekonomilerinin aksine gelişen piyasa 
ekonomilerinde gözlemlenen çeşitli yapısal sorunlar ve finans piyasaları-
nın henüz  yeterli  derinliğe ulaşmamış olması, bu tür ekonomilerde döviz 
kurlarındaki hareketlerin hem  negatif etkilerinin şiddetini arttırabilmekte; 
hem de bu  etkilerin  daha  hızlı bir şekilde ekonominin  geneline yayıl-
masına yol açabilmektedir. Bu nedenle gelişen piyasa ekonomilerinde dö-
viz kurlarına dönük analizlerin oldukça ilgi gördüğü ifade edilebilir. Fakat 
özellikle Türkiye’de bu tür analizlerin oldukça baskın bir şekilde Dolar-TL 
kuruna dayandığı  gözlemlenmektedir. Ancak Türkiye ekonomisi için  hem 
dış ticaretin  hem de yurt dışından alınan borçların  genel yapısı incelen-
diğinde Euro’nun da Dolar kadar önemli bir etki alanına  sahip olduğu 
görülmektedir. Nitekim bunun bir sonucu olarak  da uzun bir zamandır 
Türkiye ekonomisi için sepet kur hesaplanırken Dolar ve Euro eşit olarak 
ağırlıklandırılmaktadır. 

Euro’nun Türkiye’nin hem dış ticaretindeki hem de borçlanma politi-
kasındaki bu önemi dikkate alındığında, Euro-TL kurundaki fiyat hareket-
lerinin yol açabileceği finansal risk düzeyinin incelenmesinin uygulamaya 
dönük önemli bilgiler içerebileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda, bu 
çalışmada Euro-TL kurundaki dalgalanmaların yol açabileceği finansal risk 
düzeyi  analiz edilmiştir.  Bu amaçla da  Student t dağılımı varsayımı altın-
da alternatif GARCH modellerinden yararlanılmıştır.  Bu modellere  bağ-
lı olarak da Euro-TL için beklenen kayıp tutarları (Expected Shortfall, ES)  
hesaplanmıştır. Bu tür bir analizin Euro-TL kurunda taşınan kısa veya uzun 
pozisyonların yol açabileceği finansal risk düzeyi konusunda finansal / reel 
kuruluşlar ile yatırımcılara önemli bilgiler sunabileceği  düşünülmektedir.

Bu çalışmanın literatüre iki konuda önemli katkılar sağladığı düşü-
nülmektedir. Bunlardan birincisi, bu çalışmada ulusal yazındaki  bir çok 
çalışmadan farklı olarak,  Dolar-TL kurunun  değil Euro-TL kurunun  fi-
nansal risk düzeyi analiz edilmiş ve bu amaçla da 8 farklı modelden yarar-
lanılmıştır. İkincisi ve daha da önemlisi ise bu çalışmada güncel bir yak-
laşım olarak özellikle %97.5 seviyesindeki ES değerlerinin hesaplanması 
üzerinde durulmuştur. Çünkü, 2007-2008 küresel finans krizi sonrasında  
geleneksel modellerin risk yönetimi konusunda beklenen performansı ser-
gileyemediği yönünde eleştiriler ortay çıkmaya başlamıştır (Örneğin bknz: 
De Grauwe, 2010; Orlowski, 2012). Bu gelişmelerin bir sonucu olarak BIS 
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(Bank for International Settlements, BIS) 2022 yılından itibaren Basel 4 
kapsamında bankaların piyasa riskinden dolayı ayıracakları sermaye tuta-
rının belirlenmesinde %97.5 güven düzeyindeki ES değerlerinin dikkate 
alınmasını tavsiye etmiştir (BIS, 2016, s.56). Bu  kapsamda, bu çalışmanın 
bu güncel gelişmeyi dikkate alarak Euro-TL için ilgili analizleri yapan ilk  
çalışma  olduğu ifade edilebilir.

VERİ VE METODOLOJİ

Çalışma 2 Ocak 2002 ile 4 Mayıs 2020 dönemini kapsamakta ve gün-
lük verilerden oluşmaktadır. Veriler TCMB elektronik veri dağıtım siste-
minden  temin edilmiştir.

Çalışmada, günlük logaritmik getiri ( ) serileri Denklem (1)’de gös-
terildiği gibi hesaplanmıştır :

                                                (1)                                                                                            

Burada , Euro-TL’nin  zamanındaki kapanış fiyatını göstermekte-
dir. 

Çalışmada öncelikle Euro-TL’de taşınan kısa ve uzun pozisyonlar için 
VaR değerleri Denklem (2) ve (3)’te gösterildiği gibi hesaplanmıştır:

Uzun pozisyon:                                    (2)   

Kısa pozisyon:                                  (3)                                                                                                                       

Burada,   ;  şartlı ortalama getiriyi, ;  student t dağılımının  çeşitli 

güven düzeylerindeki kritik tablo değerlerini;   ise alternatif GARCH 
modellerinden  elde edilen şartlı  volatilite değerlerini  ifade etmektedir. 

ES değerleri ise VaR değerleri ile bu VaR değerlerini aşan kayıp oran-
larının koşullu beklenen değeri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu kap-
samda Euro-TL’de taşınabilecek kısa ve uzun pozisyonlar için  ES değerle-
ri (4) ve (5)’te gösterildiği gibi hesaplanmıştır (Artzner vd., 1999):

Uzun pozisyon:         (4)

Kısa pozisyon:         (5)                          

Çalışmada, tüm bu analizlere temel teşkil eden  değerlerinin he-
saplanmasında ise EWMA, GARCH, IGARCH, GJR-GARCH, APARCH, 
FIGARCH, HYGARCH ve FIAPARCH modellerinden yararlanılmıştır. 
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GARCH modeli

Bollerslev (1986) tarafından geliştirilen GARCH modelinin getiri ve 
varyans denklemeleri sırasıyla Denklem (6) ve (7)’de gösterilmiştir:

        (6)

                                                    (7)

Burada ve  ARCH ve GARCH parametrelerini ifade etmektedir. 

Burada ayrıca  ,  ,   ve   koşullarının  
sağlanması beklenmektedir.

GJR-GARCH Modeli

Zakoian (1994) ile Glosten, Jaganathan ve Runkle (1993) tarafından 
geliştirilen  GJR-GARCH modeli Denklem (8) ve (9)’da gösterilmiştir: 

        ve       )                                           (8)

      (9)

Burada  0 olması asimetrik tepkinin geçerli olduğu anlamına gel-
mektedir. 

APARCH  Modeli 

Ding ,Granger ve Engle (1993) tarafından geliştirilen  APARCH mo-
deli Denklem (10) ve (11)’de sunulmuştur: 

        ve       )                                    (10) 

             (11)

Burada   üs parametresini göstermektedir. Burada ayrıca ,

, , -1 <  1 ve > 0 koşullarının sağlanması  beklenmek-
tedir.

FIGARCH Modeli 

Baillie vd. (1996) tarafından geliştirilen FIGARCH modeli   Denklem  
(12)  ve (13)’te gösterilmiştir:

        ve       )                                        (12)

( ) ( )( )1 2
0 1 1 1 1 1 d

t t th h L L Lω β β φ ε−
−

 = + + − − − −                 (13)
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Burada , gecikme işlemcisini;   ise  uzun hafıza parametresini gös-

termektedir. Ayrıca burada ,  ve   koşullarının sağlan-
ması beklenmektedir.

HYGARCH Modeli 

Davidson (2004) tarafından geliştirilen HYGARCH modeli Denklem 
(14) ve (15)’te  gösterilmiştir: 

        ve       )                                        (14) 

   (15)

FIAPARCH Modeli 

Tse (1998) tarafından geliştirilen FIAPARCH  modeli  Denklem (16) 
ve (17)’de gösterilmiştir:

        ve       )                                        (16)

     (17)

Burada,   , ,    ile   koşul-
larının sağlanması beklenmektedir.

IGARCH Modeli

Engle ve Bollerslev (1986) tarafından geliştirilen IGARCH modeli 
Denklem  (18) ve (19)’da  gösterilmiştir:

                                           (18)                                                                                          

                                                   (19)

Bu denklemlerden anlaşılacağı gibi IGARCH modelinin genel yapısı 
standart  GARCH  modelinin genel yapısı ile oldukça uyumludur. Fakat 

GARCH modelinden farklı olarak IGARCH modelinde  kı-
sıtı bulunmaktadır. 

EWMA

JP Morgan (1994) tarafından geliştirilen EWMA  modeli Denklem 
(20)’de gösterilmiştir:

                                                  (20)
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Burada , bir dönem önceki volatiliteyi;  bir dönem önceki 

getiri oranını; ise olacak şekilde ağırlık faktörünü    göstermek-
tedir. 

BULGULAR

Euro-TL kurunun logaritmik  fiyat serisi ile getiri serisi  Şekil 1’de 
sunulmuştur. Birim kök  testleri ve betimleyici istatistiklere ise Tablo 1 ve 
2’de yer verilmiştir. Euro-TL’ye uygulanan ADF, PP ve KPSS birim kök 
testleri serinin birinci fark alındığında durağan  hale geldiğini göstermek-
tedir. Betimleyici istatistiklere bakıldığında Euro-TL kurunun pozitif bir 
ortalama getiriye sahip  olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Jarque-Bera test 
istatistiği getiri serilerinin standart normal dağılıma uyduğunu ifade eden 
Ho hipotezini %5 anlamlılık düzeyinde reddetmektedir. 

Şekil 1: Logaritmik  Euro-TL Fiyat ve Getiri Serileri
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Tablo 1: Birim Kök testi Sonuçları

ADF PP KPSS
Düzey
Model: C&T 0.8481 0.9038 1.5371*
Model : C 0.9743 0.9909 7.4915*
Birinci fark
Model: C&T 0.0000* 0.0000* 0.0530
Model : C 0.0000* 0.0001* 0.2043
*, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. C&T, trendli model yapısını; C ise 

sadece sabit terim içeren model yapısını göstermektedir. ADF ve PP için verilen 
değerler olasılık değerleridir. KPSS için verilen değerler ise test istatistikleridir. 

KPSS birim kök testinin  %5 anlamlılık düzeyindeki kritik tablo değeri C&T 
model yapısı için 0.14600; C model yapısı içinse 0.4630’dur.
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Tablo 2: Betimleyici İstatistikler ( % )

Euro-TL 
Ortalama 0.038535
Maksimum 14.01942
Minimum -7.196491
Standart sapma 0.879565
Jarque-Bera 0.0000*
Q2(4) 0.0000*
Q2(12) 0.0000*

*, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Jarque-Bera test istatistiği ile Ljung-
Box Q2 (k) test istatistiği için verilen değerler olasılık değerleridir.

Şekil 2’de sunulan Q-Q grafikleri de getiri serilerinin  standart 
normal dağılıma uymadığı sonucunu  desteklemektedir. Bunun yanı 
sıra  Ljung-Box Q2 (k)  test istatistikleri de  getiri serilerinin değişen 
varyans sorunu içerdiğini göstermektedir. Bu bulgular Euro-TL geti-
ri serisinin volatilitesinin GARCH modelleri ile  modellenebileceği 
anlamına gelmektedir. Jarque-Bera test istatistiği ile Q-Q grafikle-
rinin  getiri serisinin standart normal dağılıma uymadığı sonucuna 
işaret etmesi nedeniyle de GARCH modelleri Student t dağılım  var-
sayımı ile tahmin edilmiştir.

Şekil 2: Euro-TL Getiri  Serisi İçin Q-Q Grafiği 
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GARCH modellerine ait parametre tahmin sonuçları Tablo 3 ve 4’te 
sunulmuştur. Bulgular incelendiğinde HYGARCH modelinin varyans 
denklemindeki Log (alfa) parametresi dışında tüm GARCH modellerinin 
varyans denklemlerindeki parametrelerin %10 veya daha iyi bir anlamlılık 
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düzeyinde  istatistiki olarak anlamlı olduğu  görülmektedir. Ayrıca, Stu-
dent t dağılım parametresi de her durumda istatistiki olarak anlamlı çık-
maktadır. Bu da analizlerde Student t dağılım varsayımının  kullanılmasını 
destekleyen bir bulgudur. Asimetrik tepkiyi dikkate alan GJR-GARCH, 
APARCH ve FIAPARCH modellerinde  asimetri parametresi  negatif ve 
istatistiki olarak anlamlı çıkmaktadır. Bu bulgu asimetrik tepkinin Euro-
TL getirisinin volatilitesi için geçerli olduğu anlamına gelmektedir. Uzun 
hafıza parametresinin yaklaşık 0.40 ile 0.56 arasında değişen pozitif ve 
istatistiki olarak anlamlı değerler alması da  FIGARCH, HYGARCH ve 
FIAPARCH modellerinin analizlerde kullanılmasını destekleyen bir bul-
gudur. APARCH ve FIAPARCH modelleri tarafından hesaplanan üs para-
metresinin 1.63 / 1.64 civarında değerler alması ve bu değerlerin istatistiki 

olarak anlamlı çıkması da   parametresinin üssünün 2 dışındaki değerler-
den de oluşabileceği  anlamına gelmektedir. Diğer GARCH modelleri ta-
rafından da desteklenmekle birlikte örnek teşkil etmesi amacıyla GARCH 
modeli için ARCH ve GARCH parametrelerinin toplamına bakıldığında  
volatilite kalıcılığının Euro-TL kuru için geçerli olduğu ifade edilebilir. Bir 
diğer ifade ile finansal piyasalarda Euro-TL kuruna dönük olarak yaşanan 
bir volatilite şokunun etkilerinin sistem içerisinde uzun süre kalabileceği  
anlaşılmaktadır. Q2 (k) test istatistiğinin sunduğu sonuçlara bakıldığında 
ise  %10 veya daha iyi bir anlamlılık düzeyinde  EWMA, APARCH ve 
IGARCH modelleri dışındaki tüm modellerin değişen  varyans  sorununu 
gidermede başarılı olduğu görülmektedir. 

Tablo 3 :  GARCH  Modellerine ait Parametre Tahmin  Sonuçları

GARCH GJR-GARCH
Getiri denklemi 
Sabit terim 0.005422[0.5415] 0.013029[0.1454]
Varyans denklemi
Sabit terim  0.024607*[0.0000] 0.024317*[0.0000]
ARCH 0.164806*[0.0000] 0.204488*[0.0000]
GARCH 0.810479*[0.0000] 0.818794*[0.0000]
Asimetri - -0.108511*[0.0000]
Student  t 5.418396*[0.0000] 5.701761*[0.0000]
Log Likelihood -4960.002 -4946.174
AIC 2.152147 2.146586
Q2 (20) 23.8705[0.15932] 22.5466[0.20862]

APARCH IGARCH
Getiri denklemi 
Sabit terim 0.014242[0.1131] 0.005371[0.5452]
Varyans denklemi
Sabit terim  0.027252*[0.0000] 0.020361*[0.0000]
ARCH 0.151453*[0.0000] 0.186143*[0.0000]
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GARCH 0.828815*[0.0000] 0.813857
Asimetri -0.220825*[0.0000] -
Üs 1.637283*[0.0000] -
Student  t 5.720743*[0.0000] 4.962469*[0.0000]
Log Likelihood -4944.420 -4963.006
AIC 2.146259 2.153015
Q2 (20) 58.1824*[0.0000] 27.2722[0.0740]

*, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Köşeli parantez içerisindeki değerler 
olasılık değerleridir.

Tablo 4 :  GARCH  Modellerine ait Parametre  Tahmin  Sonuçları

FIGARCH  FIAPARCH
Getiri denklemi 
Sabit terim 0.005499[0.5378] 0.015708**[0.0796]
Varyans denklemi
Sabit terim  0.033751*[0.0003] 0.050578*[0.0010]
ARCH 0.174174*[0.0312] 0.179844**[0.0633]
GARCH 0.484177*[0.0000] 0.401747*[0.0006]
Uzun hafıza 0.523321*[0.0000] 0.400654*[0.0000]
Asimetri - -0.309456*[0.0000]
Üs - 1.631386*[0.0000]
Student t 5.358538*[0.0000] 6.035900*[0.0000]
Log Likelihood -4948.945 -4924.375
AIC 2.147787 2.138004
Q2 (20) 14.4975[0.6961] 15.6829[0.6146]

HYGARCH EWMA
Getiri denklemi 
Sabit terim 0.005442[0.5414] 0.01112[0.2640]
Varyans denklemi
Sabit terim  0.040433*[0.0003] -
ARCH 0.175874*[0.0158] 0.06
GARCH 0.507275*[0.0000] 0.94
Uzun hafıza 0.557298*[0.0000] -
Log (alfa) -0.042913[0.1856] -
Student t 5.572962*[0.0000] 5.61911*[0.0000]
Log Likelihood -4948.136 -5021.796
AIC 2.147870 2.177632
Q2 (20) 14.2053[0.7156] 129.072*[0.0000]

*, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Köşeli parantez içerisindeki değerler 
olasılık değerleridir. 

Alternatif GARCH modelleri tahmin edildikten sonra ES değerleri-
nin analizine geçilmiştir. Bu amaçla öncelikle ilgili modeller kullanılarak 
zamanla değişen volatilite değerleri elde edilmiş ardından, Denklem (2) 
ve (3) kapsamında  hem aşağı hem de yukarı yönlü piyasa riski için VaR 
değerleri hesaplanmıştır. Son olarak da  tahmin edilen bu VaR değerlerine 
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bağlı olarak Denklem (4) ve (5) kapsamında ES değerleri hesaplanmıştır. 
Bu yapılırken de %97.5 güven düzeyine ilaveten alternatif güven düzeyle-
rine ilişkin analizlere de yer verilmiştir. 

Örnek teşkil etmesi amacıyla Basel IV düzenlemeleri kapsamında  yu-
karı yönlü piyasa riski için %97.5,  aşağı yönlü piyasa riski içinse %2.5 
kantil değeri dikkate alınarak hesaplanan VaR değerleri, diğer bazı önemli 
değişkenlerle birlikte GARCH, GJR-GARCH, APARCH, FIGARCH ve 
FIAPARCH modelleri için sırasıyla Şekil 3, 4, 5, 6  ve  7’de sunulmuştur. 

Şekil 3:  GARCH  Modeline ait Sonuçlar  (%97,5 ve  %2.5)

Şekil 4:  GJR-GARCH  Modeline ait Sonuçlar  (%97,5 ve  %2.5)
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Şekil 5:  APARCH  Modeline ait Sonuçlar  (%97,5 ve  %2.5)

Şekil 6:  FIGARCH  Modeline ait Sonuçlar  (%97,5 ve  %2.5)

Şekil 7:  FIAPARCH  Modeline ait Sonuçlar  (%97,5 ve  %2.5)
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ES değerlerine ilişkin analiz sonuçları ise Tablo 5 ve 6’da  gösterilmiş-
tir. Öncelikle Basel IV düzenlemeleri kapsamında yukarı yönlü piyasa riski 
için %97.5, aşağı yönlü piyasa riski içinse %2.5 kantil değerleri dikkate 
alınarak hesaplanan ES değerlerine bakıldığında aşağı yönlü piyasa riski 
için alternatif modellerce hesaplanan ES değerlerinin  - %1.8089 ile -% 
2.0632 arasında değiştiği gözlemlenmektedir. En düşük değeri EWMA-ES 
yöntemi sunarken, en yüksek değeri  GARCH-ES yönetimi sunmaktadır. 
Bu verilerden hareketle Euro-TL’de taşınan örneğin 1000 TL’lik uzun po-
zisyon sonrasında finansal piyasalarda meydana gelebilecek hareketlerin 
bir sonucu olarak bir bankanın bir gün sonraki maksimum kaybının 18.089 
TL ile 20.632 TL arasında olabileceği ifade edilebilir.  Yukarı yönlü piyasa 
riski için elde edilen değerlere bakıldığında ES değerlerinin %2.1230 ile 
%2.2595 arasında değişen değerler aldığı gözlemlenmektedir. En düşük 
değeri EWMA-ES yöntemi sunarken, en yüksek değeri FIAPARCH-ES 
yönetimi sunmaktadır. Bu verilerden hareketle Euro-TL’de taşınan örne-
ğin 1000 TL’lik kısa pozisyon sonrasında finansal piyasalarda meydana 
gelebilecek hareketlerin bir sonucu olarak bir bankanın bir gün sonraki 
maksimum kaybının 21.230 TL ile 22.595 TL arasında olabileceği ifade 
edilebilir.  

Bu analizlerden ortaya çıkan ilk önemli sonuç yukarı yönlü piyasa ris-
ki ile aşağı yönlü piyasa riski için hesaplanan tutarların birbirinden farklı 
olduğudur. Bu nedenle mevcut bulgular kapsamında Euro-TL’de bir banka 
tarafından taşınabilecek  kısa  pozisyonun  finansal risk düzeyinin uzun 
pozisyonun finansal risk düzeyinden  daha fazla olduğu ifade edilebilir. 

Fakat, özellikle bankalar açısından risk yönetimine dönük olarak daha 
spesifik analizler yapabilmek için ilgili modellerden hangisinin sundu-
ğu ES değerinin daha uygun  olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Bu 
amaçla literatürde çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu çalışmada örnek 
teşkil etmesi amacıyla ilgili modeller arasındaki tercihte AIC ve Log-
likelihod değerlerinden yararlanılmıştır. Tablo 3 ve 4’teki bulgular kap-
samında her iki kriterin de en uygun model olarak FIAPARCH modelini 
gösterdiği anlaşılmaktadır. Çünkü, AIC için en küçük, Loglikelihood için-
se ise en büyük değerin FIAPARCH modelinin tahmini ile elde edildiği  
görülmektedir. Bu nedenle FIAPARCH-ES değerlerine odaklanıldığında  
bu değerlerin  aşağı  yönlü piyasa riski %-1.9424,   yukarı yönlü piyasa 
riski içinse  %2.2595  olduğu anlaşılmaktadır. Bu bulgular kapsamında 
Basel IV düzenlemeleri dikkate alındığında bir bankanın Euro-TL kurunda 
taşıyabileceği 1000 TL’lik uzun pozisyon sonrasında günlük maksimum 
19.424 TL’lk bir kayba uğrayabileceği anlaşılmaktadır. Bankanın Euro-TL 
kurunda taşıyabileceği 1000 TL’lik kısa pozisyon sonrasında ise günlük 
maksimum  kaybının  22.95 TL olabileceği ifade edilebilir. 

Daha önceki aşamalarda ifade edildiği gibi bu çalışmadaki analizlerde 
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(Tablo 4 ve 5’te)  Basel IV kapsamında belirtilen  %97.5 ve %2.5 kantil 
değerlerine ilaveten aşağı yönlü piyasa riski için %5, %1, %0.5 ve %0.25 
kantil değerlerine, yukarı yönlü piyasa riski içinse %95, %99, %99.5  ve  
%99.75 kantil değerlerine ilişkin  sonuçlara da yer verilmiştir. Dolayısıyla, 
yapılabilecek daha farklı analizlerde bu değerlerden de yararlanılabileceği  
düşünülmektedir. 

Tablo 5 : Alternatif Yöntemlere Dayalı  ES Değerleri

Risk ölçüm yöntemi Kantil değerleri 
%0.25 %0.5 %1

Aşağı  yönlü piyasa riski
GARCH-ES -3.7674 -2.7499 -2.3567
GJR-GARCH-ES -3.4052 -2.6590 -2.3940
APARCH-ES -3.4052 -2.7852 -2.4013
IGARCH-ES -3.7674 -2.3479 -2.3517
FIGARCH-ES -3.7674 -2.6280 -2.3696
FIAPARCH –ES -3.3355 -2.4523 -2.3940
HYGARCH-ES -4.1411 -2.7568 -2.3696
EWMA-ES -2.8757 -2.6855 -2.2859

% 99.75 % 99.5 % 99
Yukarı yönlü  piyasa riski 
GARCH-ES 4.2407 3.4666 2.8845
GJR-GARCH-ES 3.6396 3.4778 2.8781
APARCH-ES 4.2395 3.4778 2.8816
IGARCH-ES 3.6767 3.5614 2.9516
FIGARCH-ES 3.9257 3.4750 2.9509
FIAPARCH –ES 3.4590 3.3996 2.9097
HYGARCH-ES 3.8953 3.4636 2.9319
EWMA-ES 3.5599 2.9032 2.6042

Tablo 6 :  Alternatif Yöntemlere Dayalı  ES Değerleri

Risk ölçüm yöntemi Kantil değerleri 
%2.5 %5

Aşağı  yönlü piyasa riski
GARCH-ES -2.0632 -1.6289
GJR-GARCH-ES -1.9852 -1.5933
APARCH-ES -1.9704 -1.6124
IGARCH-ES -2.0311 -1.6440
FIGARCH-ES -2.0219 -1.6471
FIAPARCH –ES -1.9424 -1.5930
HYGARCH-ES -2.0202 -1.6453
EWMA-ES -1.8089 -1.5033
Yukarı yönlü  piyasa riski %97.5 %95
GARCH-ES 2.2193 1.8391
GJR-GARCH-ES 2.2222 1.8275
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APARCH-ES 2.2126 1.8381
IGARCH-ES 2.1860 1.8539
FIGARCH-ES 2.2396 1.8418
FIAPARCH –ES 2.2595 1.8251
HYGARCH-ES 2.2397 1.8469
EWMA-ES 2.1230 1.7183

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

İstikrarlı finansal sistemlerin oluşturulabilmesinde bankacılık sektö-
rünün oldukça önemli işlevleri olduğu ifade edilebilir. Basel düzenleme-
leri çerçevesinde bankacılık sektörünün istikrarlı bir yapı sergileyebilmesi 
için de karşı karşıya kaldığı riskleri karşılayabilecek oranda sermayeye 
sahip olması oldukça önemli bir husustur. Güncel  gelişmeler kapsamında 
hazırlanan ve 2022 yılında yürürlüğe girmesi beklenen Basel IV  düzen-
lemelerinde de bankaların piyasa riskinden dolayı maruz kalabilecekleri 
kayıpların hesaplanmasında %97.5 güven düzeyindeki ES değerlerinden 
yararlanılabilecekleri  belirtilmiştir. 

Bu güncel gelişme kapsamında bu çalışmada Euro-TL kurunda taşı-
nabilecek kısa ve uzun pozisyonlar için alternatif modeller kapsamında ES 
değerleri hesaplanmış ve bu değeler arasından en uygun olanı belirlen-
meye çalışılmıştır. Çalışma bulguları ES değerlerinin hesaplanmasında en 
uygun modelin Student t dağılımına sahip FIAPARCH-ES modeli olduğu 
sonucuna işaret etmektedir. FIAPARCH-ES modeli aşağı  yönlü piyasa ris-
ki için %-1.9424, yukarı yönlü piyasa riski içinse %2.2595   değerlerinin 
en uygun değerler olduğu sonucuna işaret etmiştir.  Çalışmada alternatif 
kantil değerlerine  ilişkin sonuçlara da yer verilmiştir. Bu bulguların Basel 
IV kapsamında piyasa riskinin ölçümü konusunda bankalar için oldukça 
önemli bilgiler içerdiği  düşünülmektedir.
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Giriş

Birlikte çalışma çoğu zaman çalışanların birbirine bağlı olmasını, di-
ğer bir ifadeyle, kişisel ve örgütsel amaçlarına ulaşabilmeleri için farklı 
biçimlerde birbirlerine bağımlı olmasını gerektirir. Bu sürecin tüm çalışan-
lar için yapıcı ve iş birliği içerisinde gerçekleşmesini sağlayan mekanizma 
ise güvendir (Mayer, Davis ve Schoorman,1995).  Güven, bireyin diğer-
lerinin niyetlerine ve davranışlarına yönelik olumlu beklentilerini içeren 
psikolojik bir durumdur. Uzun süreli ilişkiler için hayati öneme sahip olan 
güven kavramı, birçok yönü olan karmaşık bir yapıdır. Sadece çalışanlar 
için değil, aynı zamanda örgütlerin etkin ve verimli olarak faaliyetlerini 
sürdürebilmeleri için de önemli ve gereklidir (Rousseau, Sitkin, Burt ve 
Camerer, 1998). Genel olarak örgütsel güven, çalışanların örgütlerine yö-
nelik barındırdıkları güven eğilimini ifade eder (Zaheer, McEvily, ve Per-
rone, 1998; Zhang, Tsui, Song, Li, ve Jia, 2008). Bireysel düzeyde örgütsel 
güven ise, çalışanın örgütün kendisi için yararlı ya da en azından zararlı 
olmayacak eylemler gerçekleştireceğine olan inancıdır (Zhang ve diğer., 
2008). Örgütsel güven hem kişinin çalıştığı işletmeye, yöneticilere ve di-
ğer çalışanlara yönelik geliştirdiği güveni, hem de kurumların birbirlerine 
yönelik güvenlerini içeren iki boyutlu bir yapı olarak değerlendirilmek-
tedir (Möllering, Bachmann, Lee, 2004; Zhang ve diğer., 2008). Guinot, 
Chiva, ve Mallén’a (2013) göre de örgütsel güven yatay ve dikey olmak 
üzere iki boyutlu bir yapıya sahiptir. Yatay güven, çalışma arkadaşları ya 
da benzer pozisyonlarda çalışanlar arasındaki güveni ifade eder. Dikey gü-
ven ise çalışanlar ile yöneticileri, astları, diğer üst düzey yöneticiler ya da 
bir bütün olarak tüm örgüt arasında oluşan güven duygusudur. 

McAllister (1995) genel olarak güvenin, farklı psikolojik süreçlerden 
kaynaklandığını ifade etmiştir. Ona göre kişilerarası güven hem duygusal 
hem de bilişsel bir içeriğe sahiptir. Duyguya dayalı güven, bireyler arasın-
daki duygusal ilişkilere dayalıdır. Bu tip güven duygusu ortaya çıktığında, 
kişi duyguları ile süreç içerisinde yer alır, diğerlerine yönelik içten bir ilgi 
ve endişe sergiler ve ayrıca hissettiklerinin diğerleri tarafından da hissedil-
diğine inanır. Costigan, Ilter ve Berman (1998) güvenin bilişsel yönünün 
ise sorumluluk, güvenebilirlik ve yetkinlik içerdiğini ve yeri geldiğinde 
diğerlerinin güvenilir olup olmadığının denendiği bir süreç olduğunu ifade 
etmişlerdir. 

Mayer, Davis ve Schoorman (1995), kişinin bir diğer kişiye yönelik 
güveni nasıl oluşturduğunu açıklayan bir model geliştirmişlerdir. Onlara 
göre güvenin algılanmasında üç temel etmen etkilidir: Yetenek, yardımse-
verlik ve dürüstlük. Yeteneğe dayalı güven, bilişsel güvene karşılık gelir ve 
güvenin oluşma sürecinde kişinin yeteneğinin ya da uzmanlığının önemini 
vurgular. Yardımseverliğe dayalı güven, kişinin bencilce güdülerle hareket 
etmediğine, aksine iyi bir şeyler yapmak istediğine ilişkin niyettir. Dürüst-
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lüğe dayalı güven ise bireyin, diğerlerinin evrensel olarak geçerliği kabul 
edilen prensiplere bağlı olarak hareket ettiklerine ilişkin algısını ifade eder. 

Kişi bu etmenler çerçevesinde çalışma arkadaşları, yöneticiler, astlar, 
diğer üst düzey yöneticiler ya da tüm örgüte yönelik olarak güven ser-
gilediğinde, bir anlamda kendisini onlara karşı savunmasız bıraktığında, 
bunu davranışlarıyla da gösterme eğiliminde olacaktır (Guinot, Chiva, ve 
Mallén, 2013).  

Örgütsel ortamda güvenin iş doyumu, örgütsel bağlılık, liderlik, mo-
tivasyon, örgütsel vatandaşlık gibi birçok örgütsel yapı üzerinde olumlu 
sonuçları olduğu belirlenmiştir. Ancak bu olumlu sonuçlara rağmen güven 
ile çalışmada ele alınan kavramlardan biri olan örgütsel politika arasındaki 
ilişki nispeten daha az ilgi çekmiştir (Indartono ve Chen, 2011).

Örgütsel politika kavramı ister gerçek ister algılanan bir durum olsun 
çalışanlar üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bu yapı bireyin kendi kişisel 
çıkarlarını en üst düzeye çıkarma amacıyla stratejik olarak tasarladığı gayri 
resmi, dar görüşlü, anlaşmazlık çıkarmayı hedefleyen ve uygunsuz olarak 
nitelendirilen davranışları içerir (Poon, 2003). 

Vigoda (2000) ve Zahid ve diğer. (2019) de örgütsel politikanın, bi-
reyin diğer çalışanların veya örgütün çıkarları pahasına sergilediği, kendi 
çıkarlarına ve menfaatlerine ulaşabilmelerini sağlayacak davranışlardan 
oluştuğunu ve çoğu kez de kendi kendine hizmet eden, manipülasyon ve 
iftira içeren, dürüst olmayan, aldatıcı, yıkıcı ve zaman zaman yasadışı güç 
kullanımıyla ilgili olduğunu ifade etmişlerdir. Bu davranışlar çalışanların 
özelliklerinden, yapılan işin niteliğinden, örgütsel yapıdan ya da iş orta-
mından kaynaklanabilir (Attic, Darrat, Fuller ve Parker, 2010). İş yaşamın 
önlenemez bir gerçeği olan bu davranışların düzeyini belirleyebilmek için 
örgütsel politika algısı modeli geliştirilmiştir (Ferris, Russ ve Fandt, 1989). 
Modele göre örgütsel politika algısı çalışanın, diğer çalışanların ve yöne-
ticilerin kendi kendine hizmet eden davranışları, diğer bir ifade ile ken-
di kişisel çıkarlarını en üst düzeye çıkarmayı hedefledikleri davranışları 
ne düzeyde sergilediklerine ilişkin öznel değerlendirmesini içerir (Miller, 
Rutherford, ve Kolodinsky, 2008). 

Çalışma yaşamında sıklıkla karşılaşılan bir yapı olan örgütsel politi-
ka algısı hem çalışanlar hem de örgütler üzerinde birçok olumsuz sonuç 
yaratmaktadır (Chang, Rosen ve Levy, 2009). Bununla birlikte Brouer, 
Harris ve Kacmar (2011), örgütsel politik davranışların her zaman birey-
ler üzerinde olumsuz etkilere neden olmayabileceğini ileri sürmüşlerdir. 
Onlara göre, çalışanların kendi çıkarlarını en üst düzeye çıkarmak ama-
cıyla sergilemiş oldukları bu davranışlara, diğer çalışanlar farklı tepkilerde 
bulunabilirler. Özellikle bazı bireysel özelliklere sahip çalışanlar, politik 
davranışların olumsuz etkilerine karşı koyabilmektedirler. Nitekim Ferris 
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ve diğer. (2005) göre, birer politik ortam olarak nitelendirilen örgütlerde 
başarılı ve etkin olmanın ve kariyer hedeflerine ulaşmanın yolu sadece zeki 
olmak ve çok çalışmaktan geçmez. Aynı zamanda iletişim kurma, diğerle-
rini etkileme, kurnazlık ve dürüst olma becerilerine sahip olmakla da be-
lirlenebilir. Alanyazında bu kavramları karşılayacak biçimde siyasal beceri 
terimi kullanılmaktadır. Siyasal beceri, bireyin çalışma yaşamında diğer 
çalışanlar hakkında elde ettiği bilgiyi, kişisel ve/veya örgütsel amaçlarını 
gerçekleştirmek için onların üzerinde kullanma ve onları yönlendirme be-
cerisi olarak tanımlanmaktadır (Ferris ve diğer., 2005).

Siyasal becerisi yüksek olan kişiler, iş ortamındaki değişimlere kolay-
lıkla uyum sağlarlar, diğer çalışanlara karşı içten ve samimi davranırlar. 
Böylece onların güvenini ve desteğini kazanarak, onları kontrol ederler. 
Ayrıca bu çalışanlar, diğerleri üzerindeki etki ve kontrolü sağlamak için 
gerekli olan davranışları aleni ve açık bir biçimde sergilemekle birlikte 
çoğu kez, onlara hissettirmeden de gerçekleştirirler (Ferris ve diğer., 2007).

Örgütsel politika ve siyasal beceri alanyazı incelendiğinde siyasal be-
ceri kavramının dört alt boyuttan oluşan bir yapı olduğunu görülmektedir: 
İletişim kurma becerisi, sosyal kurnazlık, dürüstlük ve kişilerarası etki. 
İletişim kurma becerisi yüksek kişiler diğerleriyle kolaylıkla arkadaşlık, 
ittifak ve koalisyonlar kurma, geliştirme ve sürdürme becerisine sahiptir-
ler. Ayrıca çatışma ve uzlaşı süreçlerini de etkili bir biçimde yönetmede 
beceriklidirler. Sosyal kurnazlığa göre siyasal beceri düzeyi yüksek kişiler, 
sosyal çevrelerini dikkatli bir biçimde gözlemlerler. Çevrelerinde olup bi-
tenleri anlama ve değerlendirme yönünde sezgileri yüksek olan bu kişiler, 
çevrelerinde olup bitenleri çok iyi okurlar. Dürüstlük alt boyutuna göre 
siyasal beceriye sahip kişiler söylemlerinde ve davranışlarında dürüst ve 
samimidirler. Kendilerini güvenilir ve içi dışı bir kişi olarak tanımlarlar. 
Bu nedenle, birini etkilemeye çalıştıklarında, güvenilir ve gerçek kişiler 
olarak görünmeye çalışırlar. Çünkü diğerlerini etkileme yönündeki dav-
ranışlarının başarılı olması için çıkarcı ve zorlayıcı görünmek istemezler. 
Son boyut olan kişilerarası etki boyutuna göre siyasal becerici yüksek ki-
şiler, çevrelerinde bulunan kişileri etkilemede ustadırlar. Etkili bir iletişim 
biçimiyle diğerleri üzerinde yatıştırıcı ve rahatlatıcı bir etkiye sahiptirler. 
Diğerlerinde istedikleri tepkileri yaratabilmek için değişebilirler ve koşul-
lara uyum sağlayabilirler (Ferris, Treadway, Brouer ve Munyon, 2012).  
Siyasal becerinin alt boyutlarının içerdiği özellikler değerlendirildiğinde 
bu özelliklerin, çalışanların günümüzün örgütsel ortamlarında varlıklarını 
sürdürebilmeleri için sahip olunması gereken özellikler olarak değerlendi-
rilmektedir (Brouer, Harris ve Kacmar, 2011).

Genel olarak değerlendirildiğinde, işletmelerin varlıklarını sürdüre-
bilmeleri ve kuruluş amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için çalışanlarının 
iş birliği içerisinde kendilerine verilen görevleri yerine getirmeleri gerek-
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mektedir. Ancak çalışanlar yükümlülüklerini yerine getirirken sahip olduk-
ları özellikler ve becerilerinin yanı sıra, çalışma ortamının niteliklerini ve 
koşullarını da göz önüne almalıdırlar. Örgütsel güven çalışma ortamının 
sürekliliğini sağlayan önemli kavramlarda biridir ve başta iş doyumu ol-
mak üzere örgüte bağlılık, liderlik, motivasyon vb. birçok örgütsel yapı 
üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Ancak çok sayıda çalışanın bulunduğu bir 
ortamda, herkesin birbiriyle uyumlu bir şekilde görevlerini yerine getirme-
leri çok da mümkün değildir. Birçok çalışan kendi çıkarlarına ve menfa-
atlerine ulaşmalarını sağlayacak, ancak diğer çalışanlar ve örgüt üzerinde 
birçok olumsuz sonuca neden olabilecek kendi kendine hizmet eden, alda-
tıcı, yıkıcı ve dürüstlükten uzak pek çok olumsuzluğu içeren davranışları 
sergilemekten kaçınmamaktadır. Dolayısıyla çalışanların diğerleri üzerin-
de ve çalışma ortamında olumsuz etkileri olan bu tür davranışlarla başa 
çıkabilmelerinde siyasal beceri olarak nitelendirilen dürüstlük, iletişim 
kurma, kurnazlık ve diğer kişileri etkileme becerilerinin olumlu katkıları 
olduğu belirtilmektedir. Bu noktadan hareketle araştırmanın amacı, örgüt-
sel güven ve algılanan örgütsel politika arasındaki ilişkide, siyasal beceri-
nin düzenleyici rolünün belirlenmesidir. Bu amaç çerçevesinde oluşturulan 
araştırma hipotezleri ise şunlardır:

H1. Örgütsel güven, örgütsel politika algısı ve siyasal beceri arasında 
anlamlı ilişkiler vardır.  

H2. Örgütsel politika algısı, örgütsel güveni anlamlı düzeyde yorda-
yacaktır.  

H3. Örgütsel politika algısının örgütsel güvene etkisinde siyasal beceri 
düzeyinin düzenleyici rolü vardır. Yüksek düzeyde siyasal beceri, örgütsel 
politika algısının örgütsel güvene olan etkisini azaltacaktır.  

Araştırmanın düzenleyici etkisini ele alan 3.hipotez, Şekil 1.’de veri-
len modelde özetlenmiştir.

Şekil 1. Düzenleyici Etki Kavramsal Model
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Yöntem

Katılımcılar

Araştırmanın örneklemi, özel sektörde turizm, eğitim, bankacılık ve 
inşaat alanlarında faaliyet gösteren firmalarda çalışan 153 kişiden oluş-
maktadır. Katılımcıların 73’ü kadın (%47.7) ve 80’sı (%52.3) erkektir. 
Kadın çalışanların yaş ortalaması 37.11 (S = 7.27), erkek çalışanların yaş 
ortalaması ise 38.48’dir (S = 9.40). Katılımcıların çalışma süreleri 2 yıl ile 
30 yıl arasında ( = 13.66, S= 8.22) değişmektedir.  

Veri Toplama Araçları

Örgütsel Güven Ölçeği: Örgütsel güven, çalışanların hem örgüt içe-
risindeki ilişkilere ve rollere, hem de diğer çalışanların niyet ve davra-
nışlarına ilişkin olumlu beklentilerini içerir (Shockley-Zalabak, Ellis ve 
Winograd, 2000). Bu çalışmada katılımcıların örgütlere güven düzeylerini 
belirlemek için Omarov (2009) tarafından oluşturulan Örgütsel Güven Öl-
çeği (Organizational Trust Scale) kullanılmıştır. Ölçek örgütsel güvenin 
farklı boyutlarını ölçen iki farklı ölçekten oluşmaktadır: “Yöneticiye gü-
veni” (10 madde) ve “örgüte güveni” (7 madde) ölçmek amacıyla Nyman 
ve Marlowe (1992) tarafından geliştirilen ölçek ile “çalışma arkadaşlarına 
güveni” (5 madde) ölçmek amacıyla Cook ve Wall (1980) tarafından ge-
liştirilen ölçek. 22 maddeden oluşan ölçek “hiç katılmıyorum” (1 puan) 
ile “tamamen katılıyorum” (6 puan) arasında değişen altı basamaklı likert 
tipi bir ölçek üzerinde değerlendirmektedir. Cronbach Alfa içtutarlılık kat-
sayıları ölçeğin tamamı için .96, yöneticiye güven için .95, çalışma arka-
daşlarına güven için .91 ve örgüte güven için ise .88 olarak belirlenmiştir 
(Omarov, 2009). Bu çalışmada ise Cronbach Alfa içtutarlılık katsayıları 
ölçeğin tamamı için .95, alt ölçekleri için ise sırasıyla .93, 87 ve .91 olarak 
bulunmuştur.

Örgütsel Politika Algısı Ölçeği: Örgütsel politika algısı bireylerin 
çalışma ortamında sergilenen politik davranışlara yönelik öznel değerlen-
dirmelerini içerir. Bu kavramın ölçülmesinde Kacmar ve Ferris (1991) ta-
rafından geliştirilen Örgütsel Politika Algısı Ölçeği (Perceptions of Orga-
nizational Politics Scale) kullanılmıştır. 21 maddeden oluşan, yükselmek 
için gerekeni yapma, genel politik davranış ve dürüstlük/iş ahlakı olmak 
üzere üç alt boyuttan oluşan bu yapı “hiç katılmıyorum” (1 puan) ile “ke-
sinlikle katılıyorum” (6 puan) arasında değişen altı basamaklı bir ölçek 
ile cevaplanmaktadır. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama çalışmasında Cronbach 
alfa içtutarlılık katsayısı .94 olarak belirlenmiştir (Erol, 2015). Bu çalış-
mada da ölçeği tamamı için Cronbach Alfa içtutarlılık katsayısı .80’dir. 
Ölçeğin alt boyutlarının Cronbach Alfa içtutarlılık katsayısıları ise .78-.85 
arasında değişmektedir.  
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Siyasal Beceri Ölçeği: Bireyin çalışma ortamında diğer çalışanları 
analiz etmesi ve ulaştığı sonuçları bireysel ve örgütsel amaçlarına ulaşa-
bilmek için kullanması olarak tanımlanan siyasal becerinin ölçülmesinde 
Ferris ve diğer. (2005) tarafından geliştirilen Siyasal Beceri Ölçeği (Poli-
tical Skill Inventory) kullanılmıştır. Orijinal ölçek 18 maddeden ve dört 
alt boyuttan (iletişim kurma becerisi, sosyal kurnazlık, dürüstlük ve ki-
şilerarası etki) oluşmaktadır. Ölçek “kesinlikle katılıyorum” (6 puan) ile 
“hiç katılmıyorum” (1 puan) arasında değişen altı basamaklı bir ölçek 
ile cevaplandırılmaktadır. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama çalışması Güldü 
(2020) tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ölçeğin Türkçe formunun 
16 maddeden oluşan dört faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. 
Açıklanan toplam varyans % 62.79’dür ve faktör yükleri .53 ile .85 arasın-
da değişmektedir (KMO = .80,  = 2226.64, p <.001). Tüm ölçeğin Cron-
bach alfa içtutarlılık katsayısı .88’dir. Her bir alt boyutun Cronbach alfa iç 
tutarlılık katsayıları ise iletişim kurma becerisi için .75, sosyal kurnazlık 
için .81, dürüstlük için .70 ve kişilerarası etki için .80’dir. Bu çalışmada da 
Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları ölçeğin tamamı için .93, alt boyutları 
için ise iletişim kurma becerisi için .78, sosyal kurnazlık için .85, dürüstlük 
için .84 ve kişilerarası etki için .81 olarak belirlenmiştir. 

İşlem

Araştırmada kullanılan ölçekler, sıra etkisini kontrol etmek amacıyla 
farklı sıralarda dizilerek örnekleme sunulmuştur. Öncelikle katılımcılara 
araştırma hakkında bilgi verilmiş ve hiçbir soruyu boş bırakmadan, yö-
nergeler uygun olarak soruları cevaplandırmaları istenmiştir. Vermiş ol-
dukları yanıtların kesinlikle gizli tutulacağı ve sadece araştırma amacıyla 
kullanılacağı da belirtilmiştir. Ölçeklerin uygulanması yaklaşık 20 dakika 
sürmüştür. 

Bulgular

Araştırma amacına uygun olarak belirlenen hipotezleri sınamak ama-
cıyla öncelikle araştırma değişkenleri arasındaki ilişki düzeyleri korelas-
yon analizi ile incelenmiştir. Daha sonra örgütsel politika algısının, ör-
gütsel güveni yordayıp yordamadığını belirlemek için regresyon analizi 
gerçekleştirilmiştir. Son olarak örgütsel politika algısının örgütsel güvene 
etkisinde, siyasal beceri düzeyinin düzenleyici rolüne ilişkin model test 
edilmiştir.

Değişkenler Arası İlişkiler

Düzenleyici değişken analizi gerçekleştirilmeden önce araştırmada 
yer alan Örgütsel Güven Ölçeği, Örgütsel Politika Algısı Ölçeği ve Siyasal 
Beceri Ölçeği arasındaki ilişkileri belirlemek için korelasyon analizi (Pe-
arson r) uygulanmıştır. Ölçek puanları arasındaki korelasyonlar ile katılım-
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cıların ölçeklerden aldıkları puanların ortalama ve standart sapmaları ile 
ölçeklerin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları Tablo 1.’de sunulmuştur.

Tablo 1. Araştırmada Yer Alan Değişkenler Arasındaki Korelasyon Katsayıları 

N = 162 1 2 3

1. Örgütsel Güven ---

2. Örgütsel Politika Algısı -.30 ** ---

3. Siyasal Beceri .38** .28** ---

Ort. 81.88 81.20 67.88

S 22.97 13.60 13.54

Cronbach Alfa .95 .80 .93
    *p<.05, **p<.01 ***p<.001

Tablo 1.’deki korelasyon değerleri incelendiğinde, örgütsel güven ve 
örgütsel politika algısı arasında negatif yönde ve anlamlı ilişki bulunmak-
tadır (r = -.30, p<.01). Örgütsel güven ve siyasal beceri arasındaki ilişkiler 
ise pozitif yönde ve anlamlıdır (r = .38, p<.01). Benzer şekilde, örgütsel 
politika algısı ve siyasal beceri arasında da pozitif yönde anlamlı ilişki 
bulunmaktadır (r=.28, p<.01). Bu sonuçlar H1’in desteklendiğini göster-
mektedir.

Regresyon Analizi

Araştırmanın ikinci hipotezi olan “örgütsel politika algısı, örgütsel gü-
veni anlamlı düzeyde yordayacaktır” hipotezini sınamak amacıyla Basit 
Doğrusal Regresyon Analizi gerçekleştirilmiştir.  Analiz sonuçları Tablo 
2.’de gösterilmiştir. 
Tablo 2. Örgütsel Politika Algısının Örgütsel Güveni Yordanmasına İlişkin Basit 

Doğrusal Regresyon Analizi Sonucu 

b SH Beta t

Sabit  122.30 10.82 --- 11.31***

Örgütsel Politika Algısı -.498 .131 -.295 -3.79***

R =.295 R2 = .087 F1-152 = 14.36***

Not: N=153; *p<.05, **p<.01 ***p<.001; b: Standardize Edilmemiş Beta Katsa-
yıları; SH.: Standart Hata; R2 Değeri Açıklanan Varyansı Göstermektedir.
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 Tablo 2.’de verilen analiz sonuçları incelendiğinde örgütsel politi-
ka algısının örgütsel güveni, negatif yönde ve anlamlı düzeyde yordadığı 
görülmektedir (F1,152 = 14.36, p<.001). Buna göre, çalışanların örgütsel 
güvenlerinin azalmasının % 8.7’sinden, algılanan örgütsel politika sorum-
ludur. Bu sonuca göre H2 hipotezi desteklenmiştir.

Düzenleyici Değişken Analizi

Düzenleyici değişken, yordayıcı (bağımsız) değişken ile yordanan 
(bağımlı) değişken arasındaki mevcut ilişkinin yönü ve gücü hakkında bil-
gi veren değişkendir. Düzenleyici değişkenin varlığından söz edebilmek 
için, düzenleyici ve yordayıcı değişkenin çarpılması ve yeni bir değişken 
elde edilmesi (etkileşimsel etki değişkeni) ve bu değişkenin anlamlı olması 
gerekmektedir (Baron ve Kelly, 1986).

Araştırmanın amacı olan siyasal becerinin, örgütsel güven ve örgütsel 
politika algısı arasındaki ilişkide düzenleyici rolünün belirlenmesi için ilk 
aşamada gerçekleştirilen korelasyon analizi sonuçları, yordayıcı değişken 
örgütsel politika algısı ve yordanan değişken örgütsel güven ile düzenle-
yici değişken siyasal beceri arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiş-
tir. Ayrıca regresyon analiziyle de örgütsel politika algısının, örgütsel gü-
veni anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar çerçevesinde 
Preacher ve Hayes (2008) tarafından geliştirilen, SPSS için INDIRECT 
programı kullanılarak siyasal beceri için düzenleyici etki analizi gerçek-
leştirilmiştir. Bunun için örneklemin bootstrap yöntemi ile seçkisiz olarak 
5000 yeniden örneklem araştırma modeliyle uyumlu düzenleyici değişken 
analizi PROCESS Macro Model 1 kullanılmıştır. Bootstrap yöntemi ile 
gerçekleştirilen düzenleyici etki analizinde araştırma hipotezinin destekle-
nebilmesi için, etkileşimsel etkinin anlamlı olması ve %95’lik düzeltilmiş 
ve hızlandırılmış güven aralıkları değerlerinin (%95 Bias-Corrected and 
Accelerated Confidence Interval– BCA GA) sıfır (0) değerini kapsamaması 
gerekmektedir (Hayes, 2013).

Şekil 1.’de verilen “Düzenleyici Etki Kavramsal Modeli’nde” göste-
rildiği gibi siyasal becerinin, örgütsel politika algısı ve örgütsel güven ara-
sındaki ilişkide düzenleyici etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen 
bootstrap yöntemi temelli regresyon analizi sonuçları Tablo 3.’de sunul-
muştur.
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Tablo 3.  Örgütsel Politika Algısı ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişkide Siyasal 
Becerinin Düzenleyici Etkisi

Model b SH t
%95 BCA 
Güven Aralığı
Alt Sınır Üst Sınır

Sabit 83.21 1.60 52.14*** 80.0584 86.3656
Örgütsel Politika 
Algısı

-.665 .12 -5.59*** -.9007 -.4300

Siyasal Beceri .703 .13 5.48*** .4494 .9560
Etkileşim Değişkeni
(Örgütsel Politika 
Algısı X 
Siyasal Beceri)

-.026 .01 -2.67* -.0454 -.0068

Siyasal Beceri Durumsal Etkisi = M 1SS

Siyasal Beceri 
Düzeyi b SH t

%95 BCA 
Güven Aralığı
Alt Sınır Üst Sınır

Düşük   (-13.5407) -.312 .20 -1.59 -.6979 .0745

Orta      (.0000) -.665 .12 -5.59*** -.9007 -.4300

Yüksek  (13.5407) -1.019 .16 -6.43*** -1.3324 -.7056

Model Özeti R =.59 R2 = .35 F3,149 = 26.28***

Etkileşim 
Sonrasında 
Değişen R2

R2’deki değişim = .03       F1,149 = 7.15*

Not: N=162; *p<.05, **p<.01 ***p<.001; Standardize Edilmemiş beta katsayıla-
rı (b) raporlanmıştır.  SH.: Standart Hata.

Tablo 3.’de görüldüğü üzere, kurulan regresyon modeli anlamlıdır 
(F3,149 = 26.28, p<.001). Analiz sonuçlarına göre, analizine dahil edilen 
tüm değişkenler (örgütsel politika algısı, siyasal beceri ve etkileşim değiş-
keni) örgütsel güvendeki değişimin yaklaşık %35’ini (R2 = .35) açıklamak-
tadır. Örgütsel politika algısı örgütsel güveni olumsuz yönde (b = -.665, SH 
= .12, %95 BCA GA = [-.9007, -.4300], t149 = -5.59,  p< .001), siyasal beceri 
ise olumlu yönde (b = .703, SH = .13, %95 BCA GA = [.4494, .9560], t149 = 
5.48,  p< .001) ve anlamlı düzeyde etkilemektedir. Örgütsel politika algısı 
ve siyasal beceri değişkenlerinin örgütsel güven üzerindeki etkileşimsel 
etkisi de (düzenleyici etki) anlamlıdır (b = -.026, SH = .01, %95 BCA GA = 
[-.0454, -.0068], t149 = -2.67,  p< .01). Bu sonuç, örgütsel politika algısı ve 
örgütsel güven arasındaki ilişkinin siyasal beceri tarafından düzenlendiği-
ni, yani siyasal becerinin düzenleyici etkiye sahip olduğunu göstermekte-
dir. Bu bulgulara göre Hipotez 3’ün desteklenmiştir.
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Siyasal becerinin hangi düzeyinin (düşük-orta-yüksek) düzenleyici et-
kiye sahip olduğunu belirlemek için puan belirleme (pick a point) yaklaşı-
mı kullanılmıştır. Böylece etkileşimin yönü ve gücü, yani siyasal becerinin 
durumsal etkisi belirlenmiştir. Tablo 3’de, siyasal becerinin orta (b = -.665, 
SH = .12, %95 BCA GA = [-.9007, -.4300], t149 = -5.59, p< .001) ve yüksek                              
(b = -1.019, SH = .16, %95 BCA GA = [-1.3324, -.7056], t149 = -6.42,  p< 
.001) düzeylerine bağlı olarak, örgütsel politika algısının örgütsel güven 
üzerindeki etkisinin değiştiği görülmektedir. Düşük siyasal beceri düzeyi 
ise anlamlı bir fark yaratmamaktadır (b = -.312,  SH = .20, %95 BCA GA =  
[-.6979,  -.0745], t149 = -.1.59,  p = .113). 

Şekil 2.’de düzenleyici etki sonuçlarını içeren eğim grafiği sunulmuş-
tur. Düşük siyasal beceri düzeyinde, örgütsel politika algısının örgütsel gü-
vene olan etkisi anlamlı değildir. Aksine siyasal beceri düzeyi yükseldikçe, 
örgütsel politika algısının örgütsel güven üzerindeki olumsuz etkisi güç-
lenmektedir. Diğer bir ifade ile siyasal beceri düzeyi yüksek çalışanlarda, 
örgütsel politika algısı arttıkça, örgüte duyulan güven azalmaktadır. 

  
Şekil 2. Örgütsel Politika Algısı ve Örgütsel Güven İlişkisinde 

Siyasal Becerinin Düzenleyici Etkisi

Ayrıca Johnson-Neyman Tekniği kullanılarak siyasal beceri puanları-
nın etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu nokta belirlenmiştir. Analiz 
sonuçları siyasal beceri puanları -9.8316’dan yüksek olduğunda (b = -.409, 
SH = .17, %95 BCA GA = [-.7400, -.0771], t149 = -2.44,  p< .02), örgütsel 
politika algısı ve örgütsel güven ilişkisinin anlamlı olduğunu göstermiş-
tir. Bu değerden düşük siyasal beceri puanları, örgütsel politika algısı ile 
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örgütsel güven arasındaki ilişkiyi etkilememektedir. Sonuçlar örgütsel po-
litika algısı ve örgütsel güven arasındaki olumsuz ilişkinin, siyasal beceri 
puanları yükseldikçe daha da güçlendiğini göstermektedir. Bu durum ör-
gütsel politika algısı ve örgütsel güven arasındaki ilişkinin siyasal beceri 
tarafından düzenlendiği anlamına gelmektedir.

Tartışma

Rekabetin yoğun olarak yaşandığı iş ortamlarında örgütler, kuruluş 
amaçlarını gerçekleştirmek ve varlıklarını sürdürmek istiyorlarsa, çalışan-
larının mutlu olmalarını sağlamalıdırlar. Çünkü günümüzün çalışma ya-
şamında bireylerin zamanlarının büyük bir çoğunluğu iş ortamında geç-
mektedir. Hatta birçok çalışan iş yaşamları dışında kalan zamanlarını da 
işleriyle ilgili faaliyetleri sürdürmek için kullanmaktadır. Tüm bu sürecin 
verimli ve olması gerektiği gibi sürdürülebilmesi için sadece çalışanların, 
yetenek ve becerilerini geliştirmeleri ve kendilerinden istenileni yerine ge-
tirmeleri yeterli değildir. Örgüt ve onun yöneticilerinin de uygun koşullara 
sahip bir örgütsel ortamı sağlamaları gereklidir. Belki de bu koşullardan 
en önemlilerinden biri çalışanların kendilerini rahat ve güvenli hissede-
cekleri bir çalışma ortamıdır. Güven bireyler arası ilişkilerin oluşturulması 
ve sürdürülmesi için oldukça önemli bir kavramdır.  Daha önde de ifade 
edildiği gibi güven kavramı hem bireysel düzeyde hem de örgütsel düzey-
de değerlendirilmektedir. Bireysel düzeyde güven, bireyin diğerlerinin ni-
yetlerine ve davranışlarına yönelik olumlu beklentilerini içeren psikolojik 
bir durumdur (Rousseau, Sitkin, Burt ve Camerer, 1998). Bu çalışmanın 
konusu olan örgütsel güven ise, çalışanların hem örgüt içerisindeki iliş-
kilere ve rollere, hem de diğer çalışanların niyet ve davranışlarına ilişkin 
olumlu beklentilerini içerir (Shockley-Zalabak, Ellis ve Winograd, 2000). 
Güven kendiliğinden ve birdenbire ortaya çıkan bir kavram değildir. Unu-
tulmamalıdır ki çok sayıda çalışanın yer aldığı örgütlerde, herkesin birbi-
riyle uyumlu bir şekilde görevlerini yerine getirmeleri çok da olası değil-
dir. Hemen her çalışan kişisel hedeflerine ulaşabilmelerini sağlayacak, bir 
anlamda çıkarlarını ve menfaatlerini yansıtan ve destekleyen davranışlar 
sergileyecektir. Politik davranışlar olarak nitelendirilen bu davranışlar ken-
di kendine hizmet eden, aldatıcı ve yeri geldiğinde yıkıcı sonuçlara neden 
olan olumsuz davranışlardır. Bu tür davranışlar örgütün yapısında ve iş-
leyişinde birçok olumsuz sonuca neden olmaktadır. Ancak asıl olumsuz 
etkiyi çalışanlar üzerinde yaratmaktadır. Çalışanların özelliklerinden, ya-
pılan işin niteliğinden, örgütsel yapıdan ya da iş ortamından kaynaklanabi-
lecek politik davranışları önlemek ya da iş ortamından tamamen çıkarmak 
çok da mümkün değildir (Attic, Darrat, Fuller ve Parker, 2010). Brouer, 
Harris ve Kacmar (2011) önlenemez olarak nitelendirilen bu davranışlar-
la mücadele edebilmek için, diğer bir ifadeyle günümüzün rekabet yoğun 
iş ortamında çalışanların varlıklarını sürdürebilmeleri için sahip olunması 
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gereken özellikler olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bunlar dürüstlük, iletişim 
kurma, kurnazlık ve diğer kişileri etkileme becerileridir. Genel olarak bu 
özellikler “siyasal beceri” olarak nitelendirilmektedir. Hatırlanacağı üzere 
araştırmanın amacı örgütsel güven ve algılanan örgütsel politika arasın-
daki ilişkide, siyasal becerinin düzenleyici rolünün belirlenmesidir. Diğer 
bir ifadeyle bu araştırma, siyasal beceri düzeyi yüksek çalışanlarda, ör-
gütsel politika algısı arttıkça, örgüte duyulan güven azalıp azalmadığını 
belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu düzenleyici etkiyi analiz etmeden önce, 
araştırma değişkenleri olan örgütsel güven, örgütsel politika ve siyasal be-
ceri arasındaki ilişkilerin düzeyleri incelenmiştir. Analiz sonuçları örgütsel 
güven ve örgütsel politika algısı arasında negatif yönde ve anlamlı ilişki 
olduğunu göstermiştir. Bu alan yazın ile tutarlıdır. Poon (2006) ve Vigoda 
(2007) kendi araştırmalarında da örgütsel güven ve algılanan örgütsel po-
litika arasında olumsuz ilişki bulmuşlardır. Bu sonuçlar kişilerin çalışma 
ortamında sergilenen politik davranışları algılama düzeyleri artıkça, örgüte 
olan güvenlerinin azaldığına işaret etmektedir. Nitekim örgütsel politika 
algısının, örgütsel güvenin yordayıp yordamadığını belirlemek amacıyla 
gerçekleştirilen regresyon analizi de örgütsel politika algısının örgütsel gü-
veni negatif yönde ve anlamlı düzeyde yordadığını göstermiştir. Bu bulgu 
da çalışanların örgütsel güvenlerinin azalmasında, iş ortamında sergilenen 
politik davranışların ve bunların çalışanlar tarafından olumsuz olarak de-
ğerlendirilmesinin sorumlu olduğunu göstermektedir. Korelasyon analizi 
sonuçlarına göre, örgütsel güven ve siyasal beceri arasında pozitif yönde 
anlamlı ilişki, örgütsel politika algısı ve siyasal beceri arasında da yine 
pozitif yönde anlamlı ilişki belirlenmiştir. Daha önce de ifade edildiği gibi 
siyasal beceri olarak nitelendirilen özellikler, çalışanların örgütlerin poli-
tik ortamı ve yaratmış olduğu olumsuz sonuçlarla mücadele edebilmeleri-
ni sağlayan özelliklerdir. Bu özellikler yüksek düzeyde sahip olan kişiler 
hem politik davranışlarla hem de onların olumsuz sonuçlarıyla mücadele 
edebilmektedirler (Brouer, Harris ve Kacmar, 2011). Analiz sonuçları da 
çalışanların dürüstlük, iletişim kurma, kurnazlık ve diğer kişileri etkileme 
becerilerine sahip olan çalışanların, politik davranışları algılama ve bunla-
ra karşı koyma becerilerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda 
örgütsel güven ve siyasal beceri arasındaki ilişkinin olumlu ve anlamlı ol-
ması da siyasal becerisi yüksek olan çalışanların, politik davranışlara kar-
şı koyabildiklerini ve bir anlamda süreci yönetebildiklerini gördüklerinde 
güven duygularının da arttığını göstermektedir. 

Araştırmada da örgütsel güven ve algılanan örgütsel politika arasın-
daki ilişkide, siyasal becerinin düzenleyici rolü PROCESS Macro Model 
1 (Hayes, 2013) ile sınanmıştır. Analiz sonuçları örgütsel politika algısı ve 
örgütsel güven arasındaki ilişkinin siyasal beceri tarafından düzenlendiği-
ni, yani siyasal becerinin düzenleyici etkiye sahip olduğunu göstermiştir. 
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Siyasal becerinin hangi düzeyinin (düşük-orta-yüksek) düzenleyici etkiye 
sahip olduğunu belirlemek gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre de si-
yasal beceri orta ve yüksek düzeyde olduğunda yani siyasal beceri düzeyi 
arttığında, örgütsel politika algısının örgütsel güven üzerindeki olumsuz 
etkisi güçlenmektedir. Diğer bir ifadeyle örgütsel politika algısı ve örgütsel 
güven arasındaki olumsuz ilişki, siyasal beceri puanları yükseldikçe daha 
da güçlenmektedir. Hatırlanacağı üzere siyasal olarak becerikli kişiler, çev-
relerindeki kişileri ve gerçekleşen olayları anlama ve değerlendirme bece-
risine sahip kişilerdir. Diğer çalışanlar ile kolaylıkla iletişim kurabilme, 
birliktelikler oluşturma ve geliştirmede beceriklidirler. Onları etkilemede 
uzman olan bu kişiler, onlar üzerinde yatıştırıcı ve rahatlatıcı bir etkiye de 
sahiptirler.  Kendilerini güvenilir ve içi dışı bir kişi olarak tanımlamakta 
ve yeri geldiğinde onlara karşı dürüst ve samimi bir yaklaşım sergilemek-
tedirler (Ferris, Treadway, Brouer ve Munyon, 2012). Görüldüğü üzere si-
yasal olarak becerikli olarak nitelendirilen kişiler, birçok olumlu özelliğe 
sahiptirler. Aynı zamanda bu kişiler çevrelerinde olup bitenleri kavrama ve 
anlamada da beceriklidirler. Dolayısıyla çalışma ortamındaki politik dav-
ranışları algılamaları ve bunların yaratmış olduğu sonuçları görme ve de-
ğerlendirme olasılıkları da yüksektir. Nitekim düzenleyici etki analizi so-
nuçları da siyasal olarak becerikli çalışanların, algılanan örgütsel politika 
ve örgüte güven arasındaki ilişkiyi daha güçlü bir biçimde olumsuz olarak 
değerlendirdikleri görülmektedir. Tüm analiz sonuçları siyasal becerinin 
günümüzün rekabetçi ve bireyler üzerinde yıkıcı etkileri olan çalışma orta-
mı içerisinde, çalışanların var olabilmeleri için sahip olmaları gereken bir 
beceri olduğunu göstermektedir.  
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Giriş

Destinasyon tanıtımı açısından destinasyonun sahip olduğu turistik 
ürün ve hizmetlerin varlığının yanı sıra ziyaretçilerin destinasyona yönelik 
algıları da önem taşımaktadır. Dolayısıyla destinasyonlarda yapılan hiz-
met yeniliğinin ziyaretçilerin algıları üzerinde yaratacağı etki destinasyona 
yönelik talep konusunda belirleyici olabilir. Turistik ürün tüketicisi ola-
rak ziyaretçilerin istek ve beklentilerinin her geçen gün değiştiği düşünül-
düğünde destinasyonlarda da hizmetlerde yenilik yapılması zorunlu hale 
gelmektedir. Bu bağlamda hizmet sektörünün önemli elemanlarından olan 
restoranlar tüketicilerin yiyecek içecek ihtiyacını karşılamasının yanında 
yerel kültürün doğrudan tanıtılmasını kolaylaştırabilir.

Hizmet yeniliğinin destinasyonların tanıtımı açısından birçok faydası 
olduğu söylenebilir. Bunlardan başlıcaları hizmet çeşitlendirmesi, hizmet 
deneyimi ve ekonomik fayda olarak tanımlanabilir. Hizmet çeşitlendirmesi 
mevcut hizmetlerde yapılacak farklılıklar şeklinde olabileceği gibi bütü-
nüyle yeni bir hizmet fikrinin uygulanmasıyla da olabilir. Hizmet deneyimi 
ise destinasyon ziyareti sırasında bireylere farklı deneyim fırsatı sunarak 
tanıtım açısından akılda kalıcı bir fayda sağlayabilir. Hizmet yeniliğinin 
sağladığı ekonomik faydalar, istihdam yaratma ve kişi başına düşen harca-
madaki artış olarak açıklanabilir. Ev restorancılığı kavramı ele alındığında, 
yerli halkın kendi evlerini restorana dönüştürmesiyle oluşacak istihdamın 
yanı sıra bu tür bir hizmeti deneyimlemek isteyen ziyaretçileri de sıradan 
harcamalarının dışına çıkmaya teşvik ettiği belirtilebilir.

Destinasyonun tanıtımı açısından en önemli aktörlerden biri, karar ve-
rici konumda olmalarından ve destinasyonu en iyi şekilde tanımalarından 
dolayı yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimler yerel halkın da yardımıyla 
bölgeye özgü niteliklerin ve yerel kültürün tanıtım aracına dönüştürülme-
sini sağlayabilir. Ev pansiyonculuğu, el işçiliği (halı/kilim dokuma, sera-
mik işçiliği, örgüler v.b.), yerel lezzetler (reçeller, kuru gıdalar, organik 
sebze ve meyveler, v.b.) yerel halkın doğrudan turizm faaliyetleri içerisin-
de yer almasını sağlayan unsurlardır. Yerel yönetimlerin yerel halkı turizm 
faaliyetleri içerisinde yer almaya teşvik etmesi ile yerel kültürün en doğal 
halinin de ziyaretçi ile buluşması sağlanabilir. Belirtildiği üzere ziyaretçi-
ler seyahatleri sırasında yerel halk ile birçok kez etkileşimde bulunmakta-
dır. Fakat bir ticarethane kimliğinden uzak olarak aynı ortamda yeme-içme 
deneyimi yaşanması sık rastlanan bir durum değildir. Ev restorancılığı bu 
deneyimi ziyaretçilerin yaşamasına ve kültürel kaynaşmaya olanak sağlar. 

Bir trend olarak değerlendirilen ev restorancılığının destinasyon ta-
nıtımı açısından destinasyona önemli katkıları olacağı düşünülmektedir. 
Gezginlerin veya turistlerin yerel yaşamın dinamiklerini doğrudan dene-
yimleyebileceği bir ortam sunan ev restorancılığı aynı zamanda özellikle 
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ev hanımları olmak üzere yerel halkında ekonomik olarak bir kazanç elde 
etmesine olanak tanıyabilir. Ev restorancılığının destinasyondaki kullanı-
mı destinasyonda ikamet eden insanların ziyaretçileri evlerinde ağırlaya-
rak önceden hazırlanmış menülerin ziyaretçilere sunulması olarak ifade 
edilebilir. 

Yenilik 

Yenilik kavramı ile ilişkili farklı tanımlar bulunmaktadır. Uluslararası 
alanda tanınan Oslo Manual Kılavuzuna göre, Yenilik; yeni üretilmiş veya 
önemli ölçüde geliştirilmiş ürün, hizmet yada sürecin, yeni pazarlama yön-
teminin veya yeni örgütsel yöntemin işletme içi uygulamalarında, işyeri 
organizasyonunda veya dış ilişkilerde uygulanması” şeklinde ifade edil-
miştir (Paksoy ve Ersoy, 2016:415).

Roberts’e (1987) göre yenilik, buluş ve kullanım faktörlerinin topla-
mından meydana gelmektedir. Buna göre buluş, yeni fikirlerin üretilmesi 
ve uygulamaya hazır hale getirilmesi için sarf edilen çabaları ifade etmek-
tedir. Kullanım ise, bulunan fikirlerin ticari anlamda geliştirilmesi ve dağı-
tılmasını açıklamaktadır. Dolayısıyla yenilik, üretilen fikirlerin insanların 
hayatlarında somut olarak kullanabilecekleri şekilde yaygınlaştırılması an-
lamını taşımaktadır (Elçi, 2006:26).

Yenilik, işletmenin iç ve dış çevresinin değerlendirilmesiyle birlikte 
yönetim şekli, örgütsel yapısı, süreçlerin dizayn edilmesi ve ürünlerin ge-
liştirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Tekin ve Durna, 2012:93). 

Oslo kılavuzunda dört tür yenilik ayrımı yapılabileceğinden bahse-
dilmektedir. Buna göre yenilik; ürün bazlı yenilikler, süreç yenilikleri, pa-
zarlama yenilikleri ve organizasyonel yenilikler olarak sınıflandırılabilir 
(Oslo Kılavuzu, 2005: 51).

Hizmet/ürün yeniliği, “yeni veya yetenekleri açısından önemli ölçü-
de iyileştirilmiş bir ürün veya hizmetin pazarda tanıtımı” olarak tanım-
lanmaktadır. Ürün yeniliği, tüketicilerin istek ve beklentilerini karşılamak 
amacıyla yeniden tasarlanmış ürünlerin geliştirilmesi ve sunumunu kapsa-
maktadır (Akgöz vd., 2014:3).

Süreç yeniliği, var olan ürünleri daha ucuza ve daha kaliteli olarak 
üretip, dağıtım organları aracılığıyla etkili ve verimli şekilde pazara sunum 
yöntemleri geliştirip; maliyeti düşürme, performansı artırma ve teslimat 
konularını kapsayan sürecin iyileştirilmesi olarak tanımlanır (Ödemiş, vd., 
2017:24). Süreç yeniliği, mal veya hizmete yönelik yeni veya önemli ölçü-
de değiştirilmiş, üretim ve dağıtım yöntemleri veya diğer destekleyici akti-
vitelerle, tekniklerde, araçlarda değişimin uygulanmasından oluşmaktadır 
(Çamlı, 2010:15).
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Pazarlama yeniliği, mal ve hizmetlerin pazarda kabul edilebilirliği-
ni artırmak, yeni pazarlar elde etmek veya işletmenin satışlarını artırmak 
amacıyla ürünün tasarlanması, paketlemesi, promosyonu, yerleştirmesi ve 
fiyatlandırması gibi konularda önemli değişimler sağlayarak yeni pazarla-
ma yöntemlerinin uygulanmasıdır (Potecea ve Cebuc, 2011).

Organizasyonel yenilik, işletmelerin iç ve dış çevreyle olan ilişkile-
rine yönelik olarak yapılan tüm faaliyetleri kapsayan yenilik süreci olarak 
tanımlanmaktadır. Organizasyonel yeniliğin işletmelerde başarıyla uygu-
lanmasıyla; yönetim maliyetlerinin düşmesi, işlem maliyetlerinin azalma-
sı, çalışanlarda bağlılığın ve verimliliğin artması gibi birçok konuda işlet-
melerin kolaylık yaşayabileceği düşünülmektedir (Uzkurt, 2012: 66). 

Üretkenliğin artmasında önemli bir araç olarak görülen yenilik reka-
bet gücünü artırılması ve buna bağlı olarak ülkede yaşam standardının ve 
refah düzeyinin artmasına katkı sağlaması açısından ülkeler ve toplumlar 
için önem taşımaktadır. Bu nedenle yenilik ülkeler için ekonomik büyüme-
nin artan istihdamın ve yaşam kalitesinin önemli bir aracıdır. Ülkenin ve 
toplum kaynaklarının ürün ve hizmete dönüştürülmesi sonucunda ülkeye 
hem ekonomik hem toplumsal değer yaratılması sağlanmaktadır. Dolayı-
sıyla yenilik ülkelere ekonomik katkı sağlamanın yanında toplumsal fay-
dalar sağlayan bir sistemdir (Elçi, 2006:32)

Yenilik ve yeni hizmet geliştirme diğer sektörler için büyüme ve 
sürdürülebilir zenginliğin sağlanmasında ve geliştirilmesinde önemli bir 
faktör olarak görüldüğü gibi özellikle uluslararası pazara ürün ve hizmet 
sunan turizm sektörü açısından da stratejik önem taşımaktadır (Peter ve 
Pikkemaat, 2005:1). Turizm de yenilik süreçlerinin uygulanmasıyla üret-
kenlik, karlılık ve kalitenin artırılmasına ilaveten turizm ekonomisi rekabet 
gücünün de önemli ölçüde artırılması amaçlanmaktadır (OECD, 2006).

Baggio ve Cooper (2008) destinasyonların bilgi kaynaklarının, nasıl 
paylaşıldığının ve kullanıldığının anlaşılarak yeniliğin özellikle artan re-
kabet ortamında destinasyonlar için önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu 
anlamda destinasyonun paydaşlarından kamu ve özel sektör arasındaki bil-
gi akışının nasıl olduğu analiz edilmiş olup yenilikçi ve rekabetçi hedefler 
doğrultusunda en uygun analiz şekli önerilmeye çalışılmıştır.

Ersun ve Arslan’ın (2011) turizm destinasyonlarının pazarlanmasında 
bölgenin turistik bir ürün olarak sunulmasının ve bu ürünün pazarlanma-
sının önemini vurguladığı çalışmasında; turizmin gelişmesinde etkili olan 
temel unsurların bölgeden bölgeye farklılık gösterdiği vurgulanarak bu 
unsurların belirlenmesi ve destinasyon pazarlaması açısından kritik önem 
arz eden bu unsurlara dayalı olarak pazarlama stratejileri geliştirilmesinin 
önemi ifade edilmektedir. Çalışmada, destinasyonların rekabet gücünü ar-
tırmaları için destinasyonlarda ürün çeşitlendirmesine gidilmesi anlamında 
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yenilikçi bir bakış açısının sağlanması gerektiği dolaylı olarak vurgula-
maktadırlar.

Destinasyon Tanıtımı

Turizmde tanıtma, hem yurt içinde hem de yurt dışında turistik talebi 
bir ülkenin, bölgenin ya da turistik bir destinasyonun ürün ve hizmetlerine 
çekmek için bilgi sağlamak, teşvik etmek, bir imaj oluşturmak aracılığıyla 
turistik ürün ve hizmetlerin satın alınmasını kolaylaştıran teknikleri kapsa-
yan önemli bir iletişim çalışmasıdır (Karapınar, 2013:4). Diğer bir tanımda 
ise destinasyon tanıtımı, değerlerin duyurulması ve iletilmesi, destinasyon 
ve vizyon rekabetçi özelliklerinin tanıtılması anlamına gelmektedir (Khan 
ve Karaoulanis, 2018:3189).

Bu tanımlardan da hareketle destinasyon tanıtımı, destinasyon yöne-
ticileri tarafından güçlü turistik arz kaynaklarının talep yaratacak biçimde 
çeşitli tanıtım araçları (medya organları, broşürler, tanıtım filmleri, fuar 
organizasyonları vs.) kullanılarak işlenmesini ve hedef kitleye ulaştırılma-
sını ifade eden bir kavram olarak tanımlanabilir.

Destinasyon tanıtımı yalnızca turistleri bölgeye çekmek için değil 
aynı zamanda turistlerin destinasyonu deneyimlemeleri sırasında da de-
vam eden bir süreçtir. Tanıtım araçlarının önemli unsurlarından biri olan 
tutundurma kavramı bu süreç içerisinde önemli rol oynamaktadır. Desti-
nasyonun deneyimlenmesi sırasında ziyaretçi memnuniyetini etkileyen, 
işletmeler, etkinlikler ve yerel halk gibi birçok unsur bulunmaktadır. Dola-
yısıyla destinasyon tanıtımı sürecinde en az destinasyon yöneticileri kadar 
söz konusu bu paydaşlara da görev düşmektedir. İşletmeler ve etkinlikler 
organizasyonel bir yapıya sahip olduğu için kontrol edilmesi ve geliştiril-
mesi yöneticilerin kontrolünde gerçekleşebilir. Fakat yerel halkın bu sü-
reçte etkin olması için önemli bir halkla ilişkiler faaliyetine ihtiyaç vardır.

Destinasyon tanıtım stratejileri açısından yerel halkın turistik hareket-
liliği kabullenmemesinin veya karşı çıkmasının ziyaretçilerin memnuni-
yetini etkileyeceği düşünülebilir. Dore ve Crouch, halkla ilişkilerin turizm 
talebini diğer bütün tanıtım stratejilerinden daha fazla etkileyebileceğini 
belirtmektedir. Halkla ilişkiler ayrıca, reklam ve kişisel satış gibi diğer 
promosyon stratejileriyle karşılaştırıldığında nispeten daha düşük mali-
yetlidir. Ayrıca, söz konusu pazarlama stratejilerinin maliyetleri artmaya 
devam ederken tüketiciler üzerindeki etkisi de giderek azalmaktadır (Kim 
vd., 2018:583).

Yenilikçi destinasyon tanıtım stratejileri, turistler üzerinde farkındalık 
yaratırken onlara benzersiz bir deneyim yaşatacak ve yenilerini çekebi-
lecek stratejiler geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu stratejiler de ev sahibi 
ülkeler veya destinasyonlar için değer yaratacaktır. Yenilikçi destinasyon 
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tanıtımının faydaları o kadar önemlidir ki, büyüme ve gelişime giden yolun 
temel taşı olabilir (Khan ve Karaoulanis, 2018:3191).

Yenilikçi destinasyon oluşturabilmek için mevcut turistik ürünlerde 
yeni bir farklılaşma gerçekleştirmek gerekebilir. Bu tür bir farklılaşmayı 
gerçekleştirmek isteyen destinasyonlar böyle bir amaca turistik ürün çeşit-
lendirmesi ile ulaşabilir.

Turistik Ürün Çeşitlendirmesi

Destinasyon yönetimlerinin destinasyon tanıtımlarında yenilikçi para-
digmaların geliştirilmesine önem vermesi gerekmektedir (Paskaleva-Sha-
pira, 2007:109). Başarılı bir turizm yönetimi, ziyaretçilerin faydalanacağı 
ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, inovasyonu ve çeşitlendirilmesine bağ-
lıdır (Grigorova, 2016:1). Destinasyonlarda yenilikçi bir yönetim anlayışı 
ziyaretçilere yeni ürün ve hizmetler sunarak gerçekleşebilir. Yeni ürün ve 
hizmetler geliştirmek ve sunmak potansiyel ziyaretçiler için yeni çekicilik 
niteliği taşırken destinasyonu sürekli ziyaret eden kişilerde de yeni heye-
canların uyanmasını sağlayabilir.

Turistik ürün çeşitlendirme kavramı; standart turistik ürünlerin dışına 
çıkılarak destinasyonun veya turizm işletmesinin sahip olduğu sosyal, tari-
hi, kültürel ve doğal kaynakların ulaşılabilir bir duruma getirilip, yönetim-
ler tarafından desteklenmesi ve ziyaretçilerin hizmetine sunulması olarak 
ifade edilebilir (Kılıç ve Kurnaz, 2010:42). 

Turistik ürün çeşitlendirmesi genellikle iki türlü gerçekleşmektedir. 
Bunlardan ilki mevcut turizm ürünlerine alternatif olabilecek yeni ürün-
lerin ortaya konulmasıdır. Diğer ürün çeşitlendirme uygulaması ise mev-
cut ürünlerin yeni bir bakış açısıyla geliştirilerek sunulmasıdır. Turistik 
ürünlerin çok karmaşık bir yapıya sahip olması değişkenlerin çok olması 
zorlu bir tanıtım sürecinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu sebeple 
destinasyonlardaki karar vericilerin yönetim anlayışları turistlerin talebine 
önemli ölçüde yön verecektir (Akgöz, vd., 2016:400). 

Turistler, seyahat karar aşamasında yeni bölge veya destinasyonları 
araştırırken göz önünde bulundurdukları önemli kriterlerden biri o turis-
tik yörede yeni bir deneyim yaşayacakları farklı turistik ürünleri de araş-
tırmaktadırlar. Gelişmekte olan ülkeler özelinde, turizmden elde ettikleri 
payı artırmak için turistik ürün çeşitlendirmesi kaçınılmaz bir olgudur (Gü-
zel, 2010:88). Turistik ürün çeşitlendirmesi aynı zamanda yerli ve yabancı 
turistlerin sürekli olarak değişen ya da artan ihtiyaçlarına yeterli şekilde 
yanıt verebilmek için de önemli görülmektedir. Bu sebeple, destinasyon-
ların sahip olduğu farklı turistik kaynakların dikkatli ve dengeli olarak en 
yoğun şekilde turizm pazarında birer ürün olarak değerlendirilmeleri ge-
rekmektedir (Kerimbekova, 2010:28).
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Destinasyonlarda turistik ürün çeşitlendirmesi açısından rekabet gü-
cünü ve pazarda talep potansiyelini artırmak için en önemli faktör eşsiz bir 
turistik deneyim sunabilme imkanına sahip olmaktır. Eşsiz turistik ürün, 
diğer işletmeler ya da kişiler tarafından oluşturulan ve geliştirilen ürün 
veya hizmetlerin destinasyon çapında uygulanmasıyla gerçekleştirilebilir. 
Böyle bir turistik ürüne ev restorancılığı kavramı örnek olarak gösterile-
bilir. 

Ev Restorancılığı

2006 yılında New York’ta başlayan ev restorancılığı trendi 2009 yılın-
da İngiltere’de devam etmiştir. Ev restoranları bir yerin keşfedilmesinde 
önemli bir değer olarak gösterilmektedir. Ev restorancılığının en önemli 
çıktılarından biri yöreye özgü tariflerin ev sahipleri tarafından yerel ürün-
lerle işlenerek ziyaretçilere sunulmasıdır. Dünya üzerinde toplam 30.000 
ev restoranı olduğu tahmin edilmektedir. Evlerini ve mutfaklarını bir res-
torana dönüştüren ev sahipleri yerli ve yabancı ziyaretçilere veya gezgin-
lere yöresel yemek kültürlerini, yaşadıkları şehrin özelliklerini ve yaşam 
tarzlarını sergileyerek bütüncül bir hizmet sunmaktadır (Dineaway, 2018). 

Ev restorancılığı, bireylerin evlerinde ürettikleri menüleri çeşitli web 
siteleri aracılığıyla destinasyonu ziyaret eden bireylere ulaştırdığı ve olu-
şan talep doğrultusunda ziyaretçileri evlerinde ağırlayarak bütüncül bir ye-
me-içme hizmeti sunduğu münferit bir organizasyon türüdür.

Ev restorancılığının bir turistik ürün olarak tanımlanabilmesi için bu 
hizmeti talep edecek ziyaretçiler için belirli çekicilik unsurları taşıması ge-
rekmektedir. Ziyaretçiler için ev restoranlarını deneyimlemenin avantajları 
şu şekilde sıralanabilir;

•	 Ev sahibinin ve dolayısıyla ilgili destinasyondaki varsa farklı 
yeme içme kültürünü yakından tanıma sağlar. Örneğin, Türkiye’de çoğu 
bölgede kebap bir lavaşa sarılarak yenmektedir.  

•	 Bununla birlikte bu tür yemeklerde ziyaretçi tek başına yer alma-
maktadır. Farklı ülkelerden diğer ziyaretçilerle birlikte bu deneyimin ya-
şanması ziyaretçilere çok kültürlü bir ortam sunmaktadır.

•	 Yerel kültürü ve destinasyonu doğrudan tanıma fırsatı sunar. Yapı-
lan sohbetler neticesinde bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerinin öğre-
nilmesinin yanında ziyaretçilere farklı bir ülkenin yemek kültürünü tanıma 
ve deneyimleme fırsatı sunmaktadır. 

•	 Ziyaret edilen destinasyondaki aile yapısı ve yaşam biçimleri ko-
nusunda bilgi edinme fırsatı sağlamaktadır.

•	 Turistler genel olarak otellerde veya konaklama hizmeti sunan 
farklı işletmelerde konaklamaktadırlar. Dolayısıyla o şehirdeki mimari 
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yapı konusunda yalnızca genel olarak bir fikir sahibi olabilirler. Desti-
nasyonda yaşayan bireylerin evlerinin dizaynın nasıl olduğu gibi bilgilere 
ulaşmak zordur. Ev restorancılığı yeme içme deneyiminin yanında bunun 
gibi bir çok fırsat sunmaktadır.

Ev restorancılığı günümüzde bireyler tarafından münferit olarak ger-
çekleştiğini belirtmek mümkündür. Bu tür bir organizasyonun destinasyon 
yönetimleri için turistik ürün çeşitlendirmesi kapsamında değerlendirmesi 
farklı bir çekicilik yaratabilir. Konuya bu açıdan ve ev restorancılığının 
ziyaretçilere sunduğu avantajlar açısından yaklaşıldığında aslında desti-
nasyon ile ilgili birçok unsurun tanıtıldığı bir ortamın oluştuğundan bah-
sedilebilir. 

Destinasyon Tanıtımı ve Ev Restorancılığı

Turizm şehirlerinin rekabet edebilmesi açısından, şehir genelinde en-
tegre yönetim yaklaşımlarına dayalı olarak tüm paydaşlara (turistler, iş dün-
yası ve yerel bölge sakinleri) hitap eden bir şehir yönetim rolü oluşturma 
fikri önemli görülmektedir (Paskaleva-Shapira, 2007:109). Destinasyon 
tanıtımı sürecinde en önemli unsurlardan biri de destinasyonda yaşayan 
kültürün bir etkileşim aracı olarak kullanılmasıdır (Therkelsen, 2003:135). 
Ev restorancılığı kavramı destinasyonlar için kültürün tanıtım aracı olarak 
ön plana çıktığı önemli bir yenilikçi hizmet türü olarak değerlendirilebilir.

Destinasyon yöneticileri bu tür münferit organizasyonları destinasyon 
bünyesinde kontrollü ve denetimli bir şekilde uygulayarak bir çeşit kültür 
tanıtım noktaları oluşturabilir. Ev restorancılığı hizmeti çok spesifik bir 
hizmet olması sebebiyle ziyaretçilerin destinasyona yönelik imajını doğru-
dan etkileyebilir. Bu sebeple bu tür bir hizmetin destinasyon tanıtım aracı 
olarak kullanılabilmesi için belirli standart kriterler oluşturulmalı ve sürek-
li denetim altında tutulması gerekmektedir.

Yeni turistik deneyim arayışında turistler için önemli bir fırsat olarak 
değerlendirilebilecek olan ev restorancılığının başarılı bir şekilde uygulan-
ması ile destinasyonlarda birçok farklı kazanım elde edebilirler. Bu kaza-
nımlar şu şekilde sıralanabilir;

•	 Öncelikle destinasyondaki çekicilik unsurlarına destek olabilecek 
bir turistik ürün/hizmet çeşitlendirmesi sağlayabilir.

•	 Ev restorancılığı, destinasyonda turistlerin ziyaret ettikleri alanla-
rın genişlemesini sağlayabilir. Normalde turistlerin hiç girmediği bir soka-
ğa veya alana bu hizmet sayesinde turistler çekilebilir. 

•	 Turizm faaliyetleri içerisinde genellikle hediyelik eşya veya yerel 
üretim yiyecek ürünleri üreticisi olarak değerlendirilen ev kadınları için 
istihdam yaratabilecek yeni bir alan oluşabilir.
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•	 Bu hizmet türünün yaygınlaşmasıyla birlikte toplumda turist ve 
turizm bilincinin gelişmesi sağlanabilir.

•	 Ev restorancılığından faydalanan ziyaretçilerin yeni kültürleri ta-
nımasına paralel olarak ev sahipleri ve yerel halk da farklı kültürler ile 
daha fazla etkileşime girebilir.

•	 Bu hizmet türünün yaygınlaşmasıyla örgütsel yapıdaki yiyecek-i-
çecek işletmelerindeki rekabet ortamının ve hizmet kalitesinin artması sağ-
lanabilir.

•	 Ev restorancılığının destinasyon için en önemli kazanımlarından 
birinin de destinasyonda ekonomik olarak bir katma değer yaratabileceğin-
den söz edilebilir.

Sonuç 

Destinasyonlar açısından yeni hizmet türleri ortaya koymak ve bu hiz-
met türlerini farklılaştırmak rekabet üstünlüğü sağlama açısından son de-
rece önemli görülmektedir. Ziyaretçilere yeni bir deneyim sunmak önemli 
bir çekicilik olarak değerlendirilebilir. Bu açıdan ev restorancılığının des-
tinasyon tanıtımı açısından birçok fırsatlar sunduğunu belirtmek mümkün-
dür. Diğer bir deyişle ev restorancılığının destinasyon tanıtımı sürecinde 
kullanılabilecek önemli araç olduğundan bahsedilebilir.

Yerel kültürün tanıtılması, yerel yaşamın öz biçimde sunulması, ye-
rel halkın destinasyondaki turizm hareketliliğine daha yatkın olmasının 
sağlanması gibi birçok açıdan ev restorancılığının destinasyonlara katkısı 
olabileceği düşünülmektedir. Özellikle yiyecek ve içecek kültürünün ko-
runması ve geliştirilmesi, unutulan tariflerin tekrar kültüre dahil edilmesi, 
yemeklerin hazırlanış biçimi gibi konular ev restorancılığının destinasyon 
açısından önemli kazanımları olarak görülmektedir.

Destinasyon tanıtımının yanı sıra ev restorancılığı ekonomik olarak 
da birçok kazanım barındırmaktadır. Atıl iş gücünün harekete geçirilmesi, 
diğer sektörlere olan ekonomik katkısı ve oluşabilecek rekabet sebebiyle 
diğer yiyecek içecek işletmelerinin kalitesinin artırılması gibi destinasyon 
ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak çıktılar da ev restorancılığının uy-
gulanmasıyla elde edilebilir.

Destinasyon tanıtım sürecinde ev restorancılığının bir araç olarak kul-
lanılması için bölgeyi en iyi şekilde tanıdığı düşünülen yerel yöneticile-
rin bu konuda yetki sahibi olduğu düşünülmektedir. Yerel yöneticilerin ev 
pansiyonculuğunda olduğu gibi yerel halkı bu konuda teşvik etmesi ve bu 
kavramın bir sistem içerisinde denetimli olarak gerçekleştirilmesiyle bu 
yeni hizmetin başarıyla uygulanması sağlanabilir. 
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GİRİŞ

Turizm, insanların devamlı yaşadıkları yer dışında yaptıkları seyahat-
leri ve gittikleri destinasyonlardaki geçici konaklama gereksinimlerinin 
karşılanması ile ilgili tüm çalışmaları kapsar (Berber, 2003). Bu açıdan, 
turizm, insanların gezme, dinlenme, farklı yerler görme, yeni insanlar ve 
kültürler tanıma veya farklı amaçlarla gerçekleştirdikleri seyahatleri kap-
sayan sosyal bir olay olarak nitelendirilebilir. 

Turizm sektörü, tüm ülkelerde daha çok ekonomik getirileri yönünden 
değerlendirilmesine rağmen, farklı kültürel yapılardaki insanların, seya-
hat ve geçici konaklamalar sayesinde iletişim kurmalarıyla bu sektörün, 
sosyal ve kültürel yönlerden de insan yaşamını etkileyen bir unsur olduğu 
ifade edilebilir. Turizm sektöründe değişen ve gelişen şartlar göz önüne 
alındığında, dünyada ve ülkemizde turistik ürünlerinin çeşitlendirilmesi-
nin gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda, el sanatları ürünlerinin 
turizm ürünü olarak kullanılması bu çeşitliliğe hizmet edecektir. Kültü-
rel turizmin, bu çeşitlenmede önemli bir unsur oluşturduğu söylenebilir. 
Zira turizm faaliyetleri sayesinde, turistler ziyaret ettikleri destinasyondaki 
maddi ve manevi kültürel değerleri merak etmekte, bunları keşfetmek is-
temektedir.

Destinasyonların kültür ve yaşam tarzlarını yansıtan el sanatları ürün-
leri, hem sanatsal ve estetik açıdan hem de yöreye kazandırdığı ekonomik 
katkılar açısından önem arz etmektedir. El sanatları ürünleri, sanatsal ve 
estetik yönlerinin yanında, yöre insanlarına ekonomik olarak istihdam ya-
ratması, yöredeki hammaddelerin kullanılması, büyük yatırım sermayesi 
gerektirmemesi, buna karşılık önemli bir gelir getirmesi, kültür mirasının 
korunması, gelenek ve göreneklerin yaşatılması açılarından da oldukça 
önemlidir. Turizm faaliyetine katılan bireyler, ziyaret ettikleri desti-
nasyondaki yaşam biçimleri, gelenek, görenek, el sanatları, yemek 
türleri gibi kültürel değerleri de tanımak istemektedir. Bu da kültür 
turizminin gelişmesini sağlamaktadır. 

Bu anlamda turizm faaliyetleri açısından el sanatları, kültürel mirası 
muhafaza etmek ve gelenek görenekleri yaşatma konusunda güçlü bir ar-
gümandır. Denizli’nin Serinhisar ilçesi de kültürel mirasını ve gelenekle-
rini yaşatma konusunda bakir bir potansiyele sahiptir. Daha çok leblebisi 
ile ünlü olan Serinhisar ilçesinde, yöre halkının elindeki hammaddeleri 
kullanarak ürettikleri yöreye özgü olan urgan, yün çorap, üç etek, yorgan 
ve toprak bardaklar gibi el sanatları ürünleri mevcuttur. Yörenin kültürel 
mirasını yansıtan bu ürünler, hediyelik eşya tasarımına da ilham vermiştir. 

Bu çalışmanın amacı, söz konusu el sanatları ürünlerinin günümüzde 
kültürel turizme olan katkısının araştırılması, sessiz sedasız üretilmeye de-
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vam eden ancak artık günümüzde can çekişen bu el sanatları ürünlerinin 
yok olmadan turistik açıdan değerlendirilmesi ve örnek hediyelik eşya ta-
sarımlarının gerçekleştirilerek turizme kazandırılmasıdır.

KÜLTÜREL TURİZM VE EL SANATLARI

Son yıllarda kültürel turizm, turistlerin, destinasyondaki yaşam 
biçimleri, gelenek ve görenekler, el sanatları, yemek çeşitleri gibi 
kültürel değerlere ilgi göstermesiyle ivme kazanmıştır (Kodaş ve 
Eröz, 2012). Kültürel turizmi, yerli ve yabancı turistlerin kültürel 
mirasa sahip turistik yerleri ziyaret ederek, yörenin kültürel değer-
lerini yaşatan el sanatı ürünlerini kendilerine bir hatıra ve hediyelik 
eşya olarak alıp muhafaza ettikleri turizm faaliyetleri şeklinde ifade 
etmek mümkündür  (Batman ve Oğuz, 2008). Alternatif turizm türle-
rinden olan kültürel turizm açısından geleneksel el sanatları ürünleri, yö-
reyi yansıtan maddi kültür unsurlarındandır. Bu ürünler, turistlerin ilgisini 
çekmekte ve turistler bunları kendilerine hatıra için ya da hediyelik eşya 
olarak edinmek istemektedirler. 

Kültür kavramının belkemiğini oluşturan halk kültürünün, gerek için-
de yaşadığı topluma gerek evrensel kültüre önemli değerler katan unsur-
larından birisi de yöresel el sanatlarıdır. Bu anlamda, geçmişten geleceğe 
bir köprü vazifesi gören el sanatlarının, toplumların sosyal, ekonomik ve 
kültürel özelliklerini yansıttığı söylenebilir (Hünerel ve Er, 2012). Turizm 
faaliyetleri, kültürel değeri olan el sanatları ürünlerinin ticari olarak kul-
lanımında destinasyona önemli katkı sağlamaktadır. Geleneksel el sanat-
ları ürünleri, yörenin kendine özgü kültürel özelliklerini ve yaşam tarzını 
yansıttığı için, turizm açısından turistik çekiciliklerin başında gelmektedir 
(Bayazıt vd., 2012). Yapılan bir çalışmada, el sanatlarının geçmişe olan öz-
lemi unutturan, yörenin kültürünü yansıtan, turizmin gelişmesini ve turizm 
faaliyetlerinin tüm yıla yayılmasını sağlayan, şehrin tanıtımına katkıda bu-
lunan bir değer olarak algılandığı ortaya konulmuştur (Akın, 2018). Diğer 
bir çalışmada ise, ülkemizin el sanatları açısından büyük bir kaynağa sahip 
olduğu ve 12 milyar dolar tutarındaki turizm gelirleri içerisinde en büyük 
payın hediyelik eşya olarak satışa sunulan el sanatları ürünlerinin oluştur-
duğu ifade edilmiştir (Can, 2013). El sanatları ürünleri, turizm bölgelerin-
de turistlerin özgünlük aramaları sebebiyle büyük bir talep görürken, sana-
yileşmenin yoğunlaştığı bölgelerde yok olmaya başlamıştır (Öter, 2010).

Yöredeki tarımsal ve hayvansal üretime, yörenin coğrafik koşullarına, 
iklim şartlarına, bitki örtüsüne, toprak türüne göre bölgeden bölgeye fark-
lılık ve çeşitlilik gösteren; yöre halkının zevklerini, günlük ihtiyaçlarını ve 
en önemlisi geleneklerini yansıtan el sanatları ürünleri, hem yörenin kül-
türel değerleri hem de turizm açısından bu değerlerin kullanılabilmesi yö-
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nüyle oldukça önemlidir (Hünerel ve Er, 2012). Bu bağlamda, el sanatları, 
hem üretildiği destinasyonda yaşayanlara ekonomik katkıda bulunmakta 
hem de yöre kültürünün korunması, sürdürülmesi ve gelecek kuşaklara ak-
tarılmasını sağlamaktadır (Öztürk, 2014). Turizm ile el sanatları arasındaki 
ilişkinin, özgün olması, kültürel bir işleve sahip olması, tarihsel açıdan bü-
tünlüğe sahip olması gibi sebeplerden dolayı turistlerin destinasyona özgü 
el sanatlarını daha çekici bulduğu söylenebilir (Demirbulat vd., 2015). 

SERİNHİSAR EL SANATLARI ÜRÜNLERİ
Denizli’nin 35 km güneyinde bulunan Serinhisar ilçesi, özellikle ya-

bancı turistlerin uğrak noktası olan Antalya-Pamukkale yolu üzerinde, 
turistik açıdan çok uygun bir lokasyonda bulunmaktadır. Bu derece el-
verişli bir coğrafi konumda bulunmasına, yöresel el sanatları ürün-
lerinin çeşitliliğine ve turistik anlamda bir çok avantaja sahip olma-
sına rağmen Serinhisar ilçesi daha çok leblebisi ile tanınmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı, geleneksel el sanatları açısından zengin bir potansiyel 
oluşturan Serinhisar ilçesinde, yöre halkının mevcut hammaddeleri kulla-
narak ürettikleri urgan, yün çorap, üç etek, yorgan ve toprak bardakların, 
günümüzde kültürel turizme olan katkısını ve turistik anlamda değerlendi-
rilme olanağını incelemektir.

Urgancılık

Serinhisar ilçesinde ata mesleklerinden sayılan, hatta bir zamanlar il-
çenin önemli gelir kaynaklarından biri olan urgancılık, son yıllarda var-
lığını zorlukla sürdürmektedir. Eskiden Pazar günleri ilçede özel olarak 
“Urgan Pazarı”nın kurulduğu bilinmektedir. Günümüzde ise kendirin ye-
rini sentetik iplikler almış bu yüzden de tamamen el emeği olan urgancılık 
yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutmuştur. Urgan üretimi, bir buçuk iki metre 
boyundaki kendirlerin önce suda ıslandığı, ıslandıktan sonra elle liflerin 
çubuktan ayrıldığı ve yine elle taraklardan geçirilerek daha çok tellenme-
sinin sağlandığı ve bu şekilde büküme hazırlandığı oldukça zahmetli bir 
süreçtir (Bknz. Fotoğraf 1-4). Urgan ve halat yapımı için lifler istenilen 
kalınlığa getirilir ve sicimler tekrar birbirleri ile toplanıp bükülür (KK-1). 
Urgan üretimi, genel olarak evlerde yapıldığı için, kadınlar yoğun olarak 
üretimde yer almaktadır (http://www.pamukkale.gov.tr/tr/El-Sanatlari/Yo-
resel-El-Sanatlari).
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Fotoğraflar 1-4. Serinhisar’da Urgancılık Üretimi (http://www.pamukkale.gov.
tr/tr/El-Sanatlari/Yoresel-El-Sanatlari)

Yün Çorap Örücülüğü

Ülkemizde kırsal bölgelerde el örgüsü çoraplar iki ya da beş şişle 
örüldüğü gibi tığla da örülebilmektedir. Örgü esnasında kullanılan iplik 
cinsi, ürünlerde kullanılan renk ve desen her bölgede farklı özellikler gös-
terdiği gibi Denizli’nin Serinhisar ilçesi çorap örücülüğünde de kendini 
göstermektedir. Ancak günümüzde, doğal ipliğin üretim sürecinin zahmetli 
olmasından dolayı, yün çorap örücülüğü yerini sentetik ipliklere ve seri 
üretilen endüstriyel ürünlere bırakmıştır (Özbağı vd., 2010). Serinhisar 
yün çorapları; burun, topuk, burun ile topuk arası ve konç olarak dörde 
ayrılmaktadır. Yün çorap örücülüğünde, bazı yörelerde örgüye konç veya 
başlıktan başlanırken, Serinhisar’da beş şişle burundan örülmeye başlan-
maktadır. Genel olarak çorap yapımında yünün ham rengi olan krem rengi 
kullanılmaktadır. Yün çorap örücülüğünde kırmızı, mavi, bordo renklerle, 
sığır sidiği, sinekli, fincan isimli yöresel motifler kullanılmaktadır. Şişbaşı 
motifi ise daha çok erkek çoraplarında kullanılmakta ve bu çoraplarda her-
hangi bir renge rastlanmamaktadır (Bknz. Fotoğraf 5-10).
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Fotoğraflar 5-10. Serinhisar Yün Çorapları Örnekleri (Seher Ceylan Arşivinden, 

2019)
Serinhisar’da yün çorap örücülüğü, kadınların yanlarında kolay ta-

şıyabildikleri ve her yerde örebildikleri için yaygın olmuştur (Akpınarlı, 
1997). Dolayısıyla, kadınlar ördükleri yün çorapları çeyizlerine koydukları 
gibi, bunların satışını yaparak ev ekonomilerine de katkıda bulunmuşlar-
dır. Bu bağlamda, turistik bir değer olarak yün çorap örücülüğü üretiminin 
ve satışının sağlanması ile yöredeki kadınların ekonomik anlamda güçlen-
dirilmesi mümkün olabilir. 

Üç Etek

Türk kültürünün çok renkli ve ayrıntılı bir panoramasını oluşturan ka-
dın giysileri, toplumsal kültür değerlerinin önemli unsurlarındandır. Yö-
reye uyumlu kadın giysileri, modanın kaprisine yenik düşerek günümüz 
kıyafetlerine uyum sağlamasa da, karakteristik özellikleriyle Serinhisar 
üçetekleri, bölgede özel günlerde halen kullanılmaya devam etmektedir. 
İklim şartlarına, gelenek göreneklere uygun olarak dikilen üç etek, aslında 
etnografik bir öneme sahiptir (Üyepazarcı, 1999). 

Üç etek, düğünlerde, özel günlerde ve gelin giysileri içinde en fazla 
önem taşıyan giyim unsurudur. Bu nedenle, yöre kadınları tarafından çeyiz 
sandıklarında saklanmakta dolayısıyla kuşaktan kuşağa aktarılmakta ve et-
nografik özelliğini koruması için dolaylı olarak desteklenmektedir. Üç ete-
ğin dikilmesi işlemi, Serinhisar yöresinde “keten kesme” ritüeli ile başla-
maktadır. Keten kesme ritüeli, çarşı pazardan alınan düğünlük kumaşların 
yanı sıra iğne iplik gibi malzemelerin temin edilerek,  evde komşu ve akra-
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balarla birlikte dikilmesi törenidir. Serinhisar ilçesine yakın bir lokasyonda 
bulunan Ayaz ve Yüreğil köylerinde de bu ritüel “Pusat” adını almaktadır. 
Üç etekler, dikildikleri kumaşın türüne göre sinekli, kadife, arpa kurtlu, 
çitari olarak adlandırılmaktadır. Ancak en çok bilinen ve kullanılan kumaş 
türü giysiye de adını veren telli olarak adlandırılmaktadır (Çaylı ve Ölmez, 
2017). Üç etekler, sarı, kırmızı, yeşil, mavi, mor gibi çeşitli renktedirler 
(Bknz. Fotoğraf 11). 

Fotoğraf 11. Serinhisar Üçetekleri (Halk Eğitim Merkezi Arşivinden, 2019)
Giysi, göynek üzerine giyilmektedir (Serinhisar Halk Eğitim Merke-

zi). Göynekler, şalvarla birlikte üç eteğin içine giyilen uzun kollu, kısa kol-
lu veya kolsuz olabilen, iç giyim olarak nitelendirilen giysilerdir. Göynek-
ler, sarı, kırmızı, mavi, krem gibi renklerde olup, saten, pamuklu şifon ve 
basma kumaşlardan dikilmektedir (Akköse ve Ölmez, 2018). Üç eteklerin 
yakası “V” ya da “U” şeklindedir, yakanın bittiği yerde göğüs hizasında, 
ağaç parçaları ve zeytin çekirdeklerinden yapılan düğmeler bulunmaktadır. 
Üst beden topuklara kadar iner ve etek kısmı önde iki, arkada tek parçadan 
oluşur, parçaların kenarları genellikle dalgalı ya da düzdür. Dalgalı örnek-
lerde, dalgaların üzerinde, yakada ve kolda sim, sırma, sutaşı, kurdele iş-
lemeleri görülmektedir. Kolları düz ve kalın manşetlidir. Bazı üç eteklerin 
sağ tarafında cep bulunmaktadır. İçi krem renk kumaşla kaplıdır (Bknz. 
Fotoğraf 12-15). Serinhisar’da halen telli dikimi yapan kişiler bulunmak-
tadır (KK-1).
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Fotoğraf 12-15. Serinhisar ilçesi Yüreğil Köyünde 1953 yılında Ayşe ŞENEL’in 
düğününde giydiği üç etek (Fatoş Neslihan ARĞUN arşivinden 2014)

Yorgancılık 

Yorgan her evde mutlaka kullanılan günlük bir eşya olmasının yanı 
sıra yüzyıllardır yorgancının hayalleri ve arzuları ile bezenen bir sanat ese-
ri ve tören eşyası olma özelliği de taşımaktadır. Hatta öyle ki, Türkçenin 
tüm lehçelerine sahip olduğu isim değişmeden girmiş atasözlerinde ve de-
yimlerde ve hatta türkülerde yaşayan bir el ve ev sanatı olarak yerini almış-
tır. Geleneksel pek çok sanat gibi zaman zaman teknolojiye yenik düşmüş 
olsa da kullanımındaki kolaylık, sağlamlık ve içeriğinde kullanılan pamuk 
sayesinde varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. Yorgancılık sanatı saraylar-
da atlastan, dibaya ve ipeğe kadar pek çok kumaş çeşidiyle süslenerek ve 
yorgan ustasının farklı dikiş teknikleri kullanılarak üzerine desenler işle-
diği somut olmayan kültürel miras içinde de yerini almıştır (Bknz. Fotoğ-
raf 16). Serinhisar’da, yorgancılık çok uzun senelere dayanmaktadır Bu 
bağlamda yorgan ve yorgancılık, Denizli’nin Serinhisar ilçesinde dededen 
toruna, amcadan yeğene, anneden kızına geçen yöresel bir el sanatı mirası 
olarak devam ettirilmekte ve desteklenmektedir. Bu ilçedeki ilk yorgan us-
talarının askerliklerini yaptıktan hemen sonra Milas’a giderek burada yor-
gancılığı öğrendikleri Serinhisar’da devam ettirdikleri bilinmektedir (KK 
2). İlçede üretilen yorganlarda saten ve ipek kumaş kullanılmakta üzerine 
işlenen kompozisyonlarda da en çok; rüzgar gülü, menekşeli, tavus kuşu, 
holihop, bıçaklı, kareli, deniz dalgası, yelpazeli, kalpli, dört gözlü ve kanal 
olarak adlandırdıkları kompozisyonlar yer almaktadır. Çeyiz olarak dikilen 
ve işlenen yorganlarda gelinlik kızlar en çok kırmızı, mor, mavi, turuncu 
renkleri, yaşlılar ise daha çok lacivert, siyah, kahverengi gibi renkleri ter-
cih etmektedirler (Duvarcı, 2007).
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Fotoğraf 16. Serinhisar’da Yorgancılık Sanatı (Serinhisar Halk Eğitim Merkezi, 
Yorgancılık Eğitmeni Aysun ÇETİN)

Toprak Bardak (Testi) Üretimi

Serinhisar ilçesi, geleneksel el sanatlarımızda önemli bir yer tutan top-
rak bardakçılığında bilinen ve tanınan bir merkezdir. Saksı, küpeç, göveç 
tenceresi, testi, bardak gibi belli başlı ürünlerden meydana gelen gelenek-
sel üretimin yanı sıra sanatsal olarak da öne çıkmaktadır. İlçenin kırmızı 
toprağı, bardak yapımcılığına çok uygundur. 1987 yılına kadar Serinhisar 
ilçesinin adının “Kızılhisar” olması, yöre toprağının, toprak bardak üret-
meye elverişli olduğunun bir göstergesidir (Ünal, 2006). Toprak bardak 
yapımcılığı çok uzun ve zahmetli bir iş olduğundan, gençler tarafından 
bu mesleğe çok ilgi gösterilmemektedir (http://www.pamukkale.gov.tr/
tr/El-Sanatlari/Yoresel-El-Sanatlari). Serinhisar’da Yenice Mahallesinde 
uzunca bir yolun iki tarafına dizili olan Bardak Damları olarak adlandırı-
lan atölyelerde toprak bardak üretimi yapılmaktadır (Ünal, 2006). Toprak 
bardak yapımında, ham madde olan kırmızı toprak çamur haline getirilir 
ve çamur kuyusunda dinlendirilir. Dinlendirilen çamur, kuyulardan alına-
rak testi, bardak, saksı, küpeç, güveç tenceresi yapmak için toprak bardak 
ustasının tezgâhlarına getirilir. Toprak bardak ustası, ortasında mil bulunan 
tekerleği döndürerek, dinlendirilmiş olan çamura elleriyle istediği şekli 
verir. Şekillenen ürünler, hava sirkülasyonu sayesinde 5 ile 10 gün süre 
ile kurutulur. Şekil verme işleminde, ceviz ağacından yapılmış, kare ya 
da dikdörtgen şeklinde, ortası delik olan ve yörede “Elcik” adı verilen, 
bu işlevinden dolayı “Düzlenbeç” olarak da adlandırılan ince tahta plaka 
kullanılmaktadır. Elcik aynı zamanda Türkiye’nin somut olmayan kültürel 
miras listesinde yerini almıştır (Oğuz, 2008). 
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Ürünler kuruduktan sonra 800-1000 derecelik fırınlarda ortalama 12 
saat pişirilir. Pişirilen ürünler, boyama ve süsleme için atölyelere gönderilir. 
Toprak bardaklar, içinde bulunan malzemenin sıcaklığını ve soğukluğunu iyi 
muhafaza etmektedir (Bknz. Fotoğraf 17-21). Ham maddesi sadece toprak 
ve su olan bu bardakların kullanımı, doğal, işlevsel ve dekoratiftir (KK-1).

   
Fotoğraf 17-21. Serinhisar’da Toprak Bardak Üretimi (Serinhisar Halk Eğitim 

Merkezi Arşivinden, 2019)
SERİNHİSAR EL SANATLARI ÜRÜNLERİNDEN ESİNLENE-

REK TASARLANAN HEDİYELİK EŞYALAR

Çalışmamızda, Serinhisar el sanatları ürünlerinin günümüzde kültürel 
turizme olan katkısının araştırılması, sessiz sedasız üretilmeye devam eden 
ancak artık günümüzde can çekişen bu el sanatları ürünlerinin yok olma-
dan turistik açıdan değerlendirilmesi ve örnek hediyelik eşya tasarımları-
nın gerçekleştirilerek turizme kazandırılması bağlamında, Fatoş Neslihan 
Arğun tarafından iki farklı hediyelik eşya tasarımı gerçekleştirilmiştir. 

Orijinal olan bu tasarımlardan ilki, Serinhisar’da dikilen ve düğünler-
de giyilen üç etek kumaşı ve siyah sutaşı denilen süsleme elemanı kulla-
nılarak gerçekleştirilen aydınlatma amaçlı abajurdur (Bknz. Fotoğraf 22-
24). Fotoğraflarda bulunan abajur, aydınlatma biliminin temel ilkeleri göz 
önüne alınarak düzenlenmiştir. Aydınlatma elemanında, aydınlatan ışığın 
rengi, aydınlanan kumaş örneği ve kumaş üzerindeki yüzeylerin renkle-
ri arasındaki ilişkiler oldukça önemlidir. Bu abajurda üç etek kumaşının 
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renkleri ve özellikleri farklı tayfda bir ışık rengi kullanılarak verilmeye 
çalışılmıştır. Abajurun üst kısmındaki üçetek kumaşı, üçeteğin kenarlarını 
süslemek amacıyla kullanılan bir materyal olan siyah sutaşı ile bezenmiş-
tir. Sutaşı kullanılarak üçetek kumaşı üzerine dikilen siyah motif ise yün 
çoraplarda kullanılan ‘’fincan’’ motifidir. Abajurun üst kısmı, parçalanmış 
ve kullanılamaz durumdaki üç etek kumaşından dizayn edilmiş ve böylece 
bu kumaş da tekrar kullanılabilir hale getirilmiştir. Abajurun gövde kıs-
mında ise Serinhisar’da üretilen toprak testi kullanılmıştır. Toprak testi do-
ğal rengiyle kullanılmamış akrilik beyaz boya ile boyanarak kullanılmıştır. 

  
Fotoğraf 22--24. Abajur Tasarımı (Fatoş Neslihan Arğun tasarımı)

Diğer orijinal tasarım ise, Serinhisar’da üretilen urgan kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Yörede urgancılığın da önemli bir yeri olduğu için 
kapı süsü, klasik urgan bağlama şeklinde tasarlanmıştır. Urgan üzerine yö-
rede sıklıkla rastlanan çıtlık ağacından yapılmış testi figürleri eklenmiştir. 
Buradaki testinin iki tanesi çıtlık ağacından oyularak yapılmıştır. Testinin 
çıtlık ağacından oyularak elde edilme sebebi, yörede o ağacın nazarı topla-
dığı ve kötülüklerden koruduğu inancıdır. Diğer testi ise yine Serinhisar’da 
üretilen toprak testinin minyatürüdür. Minyatür testi, kırılan orijinal bir 
Serinhisar bardağının toprağının havanda dövülmesi ve tekrar su ile karı-
larak şekillendirilmesiyle yapılmıştır. Yöredeki düğünlerde, büyük toprak 
testilerin içine buğday doldurulmakta, gelin geleceği evin önünde geline 
verilerek yere atıp kırması istenmektedir. Testinin gelin tarafından kırıla-
rak buğdayların serpilmesinin, o evin bereketli olmasını sağlayacağına ina-
nılmaktadır.(Bknz. Fotoğraf 25-26).

 
Fotoğraf 25-26. Urgan Bağlama Formunda Kapı Süsü Tasarımı (Fatoş Neslihan 

Arğun tasarımı)
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışmada, Serinhisar ilçesinde, yöre halkının mevcut hammad-
deleri kullanarak ürettikleri urgan, yün çorap, üç etek, yorgan ve toprak 
bardakların günümüzde kültürel turizme olan katkısı ve turistik anlamda 
değerlendirilme olanağını incelenmiş ve aşağıdaki öneriler sunulmuştur.

1. Serinhisar yöresi el sanatlarının tanıtılması, yerli ve yabancı turist-
lerin, yöre halkının ve özellikle yeni kuşakların bu ürünlere ilgisinin çekil-
mesi için Valilik, Belediye, Halk Eğitim Merkezleri, İl Turizm Müdürlüğü, 
Üniversite, Yerel Sanat Kuruluşları ve Meslek Odalarının ortaklaşa ve ko-
ordineli bir şekilde çalışmasının yararlı olacağı ifade edilebilir.

2. Serinhisar Belediyesinin öncülüğünde, Serinhisar’a ait el sanatları 
ürünlerinin tanıtımı amacıyla çeşitli fuar ve festivallere katılım sağlanabi-
lir. Yörede belli dönemlerde başta toprak bardak üretimi olmak üzere, el 
sanatlarını konu alan kültürel ve turistik aktiviteler, yerli ve yabancı turist-
lerin bizzat üretime katılabileceği atölye çalışmaları düzenlenebilir.

3. Halk eğitim merkezlerinde halen faaliyet gösteren yorgancılık kurs-
larının yanında, toprak bardak yapımı, yün çorap örücülüğü ve urgancılıkla 
ilgili kurslar açılabilir. Ancak unutulmaya yüz tutmuş el sanatları kapsa-
mında değerlendirilmesi söz konusu olduğunda, çoğu eğitimli olmayan 
ancak baba mesleği olarak yorgancılığı devam ettiren ustalar, kanunlar 
kapsamında tek bir kursiyerle de olsa yıllardır yaptıkları sanatı daha kolay 
yaşatabilirler. Kurslarda özellikle Serinhisar’da yaşayan gençlerin ve ka-
dınların hediyelik eşya anlamında geleneksel el sanatları üretimini gerçek-
leştirmeleri ve ekonomiye katkı sağlamaları söz konusu olabilir.

4. Serinhisar yün çorapları, üç etekleri ve yorganları, modern yorum-
lamalarla güncellenebilir. Dekoratif amaçlarla dizayn edilebilecek olan bu 
ürünler, destinasyonun turistik tanıtımına ve ekonomisine hediyelik eşya 
kapsamında katkı sağlayabilir. Örneğin, minyatür yorganların dikilmesi, 
üç eteklerin modern kıyafetlere stilize edilerek yeniden canlandırılması, 
yün çorapların anahtarlık, magnet vb. gibi ürünlere adapte edilmesi düşü-
nülebilir. 

5. Urgancılık, toprak bardakçılık, yün çorap örücülüğü, üç etek dikimi 
gibi işlerle geçimini temin edenlere ya da az sayıda kalan ustalara finan-
sal kaynak sağlanması, usta-çırak geleneğinin canlandırılması önerilebilir. 
Ayrıca, el sanatları ürünlerinin pazarlanmasına yönelik olarak Turizm mer-
kezleri ile iletişim kurularak onlar aracılığıyla veya çeşitli sosyal medya 
hesapları aracılığıyla hem yörenin tanıtımı hem de yöresel el sanatlarının 
satışı gerçekleştirilebilir.

Ayrıca, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları ürünlerinden esinlenerek 
gerçekleştirilen orijinal abajur ve kapı süsü tasarımlarının da alternatif he-
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diyelik eşya olarak üretilmesi ile yörenin turizm ve ekonomisine katkı sağ-
lanacağı düşünülmektedir. 
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GİRİŞ

Teknoloji olgusu, yerine getirdiği fonksiyonu ile birey ve toplumlarda 
zamana göre gelişen ve değişen bir yere sahip olsa da ilk Endüstri Devri-
minden bu güne gerçekleşen tüm sosyo-ekonomik dönüşümlerin temelinde 
yer almıştır. Makinelerin üretimde temel bir fonksiyon edinmesiyle insan 
gücüne duyulan ihtiyacın azalması, istihdamı etkileyerek işsizlik durumu-
nu artırarak ülke ekonomilerinin temel sorunları arasında yer almakta; bazı 
mesleklerin yok olması, buna nazaran yeni vasıflar gerektiren bazı yeni mes-
leklerin ortaya çıkması ise sıradan, vasıfsız işgücünü oyun dışına itmektedir.

Teknoloji ve insanın teknolojiyle olan ilişkisi, günümüzde insan gücüne 
veya yardımına gereksinim duymaksızın otonom olarak çalışabilen ve bir-
birleriyle eşzamanlı olarak iletişim halindeki makine veya robotlar temeline 
dayalı bir endüstri modelini gündeme taşımıştır. Endüstri 4.0, Dördüncü En-
düstri (Sanayi) Devrimi, Endüstriyel İnternet veya İnternet Plus gibi ülkelere 
göre farklı adlarla adlandırılan bu süreç sosyal alanda da etkilerde bulun-
makta ve dolayısıyla istihdam üzerinde yeni yapılanmalara yol açmaktadır.

2015 yılında Dongguan (Çin) kentinde ilk insansız fabrika faaliyete 
girmiş, 2016 yılında da Seattle (ABD) kentinde dünya devlerinden Ama-
zon firmasının Amazon Go isimli ilk ‘insansız mağaza’sı açılmıştır. En-
düstri 4.0 süreci, ‘insansız ekonomi’ye doğru ilerleyen sürecin endüstri 
boyutunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Endüstri 4.0’ın gelişim süreci ve 
esasları ile iş ve işgücü-istihdam üzerindeki etkileri ve ortaya çıkarmakta 
olduğu değişiklikler incelenmiştir.

1. Endüstrinin Tarihsel Süreci ve Endüstri 4.0

Birinci Endüstri Devrimi 1765-1850 yılları arasında yaşanmıştır. Bu 
süreçte üretimin, el ve kas gücünden (enerji kaynağı olarak odun yerine 
kömürün kullanıldığı) buharlı makinelere geçtiği görülmektedir. Böylece 
üretimde miktar ve kalite bakımından sağlanan artış ile yükselen talep so-
nucu sermaye artışına dayalı olarak endüstri, aile şirketleri ve küçük işlet-
melerden mekanizasyon ve fabrikalara doğru evrilmiştir (Çiftçioğlu, Mut-
lu, Katırcıoğlu, 2019:34; Öcal ve Altıntaş, 2018: 2069 vd.).

İkinci Endüstri Devrimi 1850-1914 yılları arasında gerçekleşmiştir. 
Elektrik enerjisinin ve elektriğe dayalı araç gereçlerin hayatın çeşitli bo-
yutlarına girmesi ayrıca Fordizm olarak adlandırılan montaj hattının fabri-
kalarda hayata geçmesi bunda etkili olmuştur (Öcal ve Altıntaş, 2018 vd.).

Üçüncü Endüstri Devrimi ise 1960’larda bilgisayarların ortaya çık-
masıyla filizlenmiş, devamında kişisel bilgisayarlar ve internetin ortaya 
çıkmasıyla beraber iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile çığır açan bir 
süreç olarak gelişmiştir (Çiftçioğlu, Mutlu, Katırcıoğlu, 2019: 34; Öcal ve 
Altıntaş, 2018: 2072).



Semih Serkant AKTUĞ218

Endüstri devrimleri, önce su ve buhar gücü ile üretimi makineleştirmiş ve 
arttırmış; sonra, elektrik gücü sayesinde seri üretimi oluşturmuş; daha sonra 
da, elektronik ve bilgi teknolojisi yardımıyla üretimi otomatik hale getirmiştir. 
Son devrim ise endüstriyi dijitalleştirmektedir (Çiğdem, 2019: 161).

1.1. Endüstri 4.0

İlk olarak 2011 yılında Almanya’nın Honnover Fuarında dünyaya 
lanse edilen Endüstri 4.0 (E 4.0) terimi, kökeni Alman hükümetinin 2006 
tarihli Yüksek Teknoloji Stratejisi’ne dayanan ve devamında 2010 yılı en-
düstri politikasında ve 2012 yılı Yüksek Teknoloji Stratejisi’nde yer almış 
olup, bu bağlamda Alman endüstrisinin küresel rekabet edebilirliğini ko-
rumayı amaçlayan tutarlı bir politika çerçevesi ile öncelikleri belirleyen 
ve üretimdeki bir dizi teknolojik değişikliği kapsamakta ve tanımlanmak-
tadır (AP, 2016: 20 vd.). Literatürde genel olarak Endüstri 4.0 ya da Dör-
düncü Endüstri Devrimi, üretimde tam otomasyona geçilerek akıllı üretim 
sistemlerinin endüstriye hakim olması olarak ifade edilmektedir (Aydın, 
2018: 462; Çakır, 2018: 97). 

E 4.0 sürecinde, dijital sistemler marifetiyle katma değerli iş bölümle-
ri ve bütünleşiği olan değerler zinciri, tam bir entegrasyon haline gelmiştir. 
Burada endüstrinin görünümü şöyle tasvir edilebilir: Emeğin geri planda 
olduğu üretimin tüm süreçleri (talep, tasarım, tedarik vs.), kalite ve verim 
maksimum düzeyde olmak üzere, bilgi-iletişim teknolojileri ile otomasyon 
teknolojileri arasındaki otomasyon sayesinde Ar-Ge, tedarikçiler, parça 
üreticileri ve müşteri boyutlarında yek vücut olarak çalışmaktadır (KPMG, 
2016). E 4.0, değer zinciri boyunca birbirleriyle otonom olarak iletişim 
halinde olan aygıtlara dayalı bir üretim süreçleri organizasyonunu ifade 
etmektedir (AP, 2016: 20 vd.; Flynn vd. 2017).

Kısaca, işgücünün yapısını ve piyasasını derinden etkileyen bir geliş-
me olan E 4.0, mal ve hizmetlerin nasıl üretileceğine dair günümüz tek-
nolojik kültürünün getirmiş olduğu bir yanıttır (Çakır, 2018: 98; Çiğdem, 
2019:165). 

1.1.1. E 4.0’ın Temel Nitelikleri

Endüstri 4.0, özellikle akıllı bir ortam yaratmaya odaklanarak üretim 
üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. Yeni sistemin fiziksel mekanı ve ana 
özelliği olan ve geleceğin üretim vizyonu diyebileceğimiz ‘Akıllı Fabrika-
lar’ kavramı ile karakterize edilen E 4.0’ın (Jerman vd., 2018:402) doğu-
şunda rol alan ve gelişimine kaynaklık eden bir çok yenilik ve teknolojik 
unsurun yer aldığı görülmektedir. Bunlar (Çakır, 2018: 99; Xu vd., 2018) :

	Nesnelerin İnterneti (IoT),
	Yapay Zekâ (AI),
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	Makine Öğrenmesi,
	Siber-Fiziksel Sistemler, Siber Güvenlik,
	Büyük veri,
	Robotik, Otonom Robotlar,
	Simülasyon,
	Sistem Entegrasyonu,
	Bulut Bilişim Sistemi,
	Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik,
	Üç Boyutlu Yazıcılar,
	Blokzincir,
	5G,
	Dronlar,
	Biyoteknoloji.
Makinelerin bazı sektör ve görevlerde kullanım yoğunluğu aşağıda 

Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 1: İnsan-Makine Çalışma Saatlerinin Oranı, 2018/2022 (Öngörülen)

Makinelerin 
Fonksiyonları

2018
Makine        İnsan

2022
Makine         İnsan

Akıl yürütme ve karar 
verme

%19           %81 %28             %72 

Koordinasyon, geliştirme, 
yönetme ve danışmanlık

%19           %81 %29             %71

İletişim ve etkileşim %23           %77 %31             %69
Yönetme %28           %72 %44             %56
Fiziksel ve manuel 
çalışma faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi

%31           %69 %44             %56

İşle ilgili bilgileri 
belirleme ve değerlendirme

%29           %71 %46             %54

Karmaşık ve 
teknik faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi

%34           %66 %46             %54

İşle ilgili bilgi arama ve 
alma

%36           %64 %55             %45

Bilgi ve veri işleme %47           %53 %62             %38
Kaynak: Future of Jobs Survey 2018, World Economic Forum, s. 11

Tablo 2: Otomotiv, Havacılık, Tedarik Zinciri ve Nakliye Sektörlerinde 2018 ve 
2022’de Makinelerin Kilit İş Görevlerinin Artırılması (% olarak)

2018 2022
İletişim ve etkileşim 17 25
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Karmaşık ve 
teknik faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi

21 36

Fiziksel ve manuel 
çalışma faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi

31 48

Kaynak: Future of Jobs Survey 2018, World Economic Forum, s. 43
Tablo 3: Otomotiv, Havacılık, Tedarik Zinciri ve Nakliye Sektörlerinde İşgücü-

nün Önem Kazanan ve Kaybeden Rolleri: 2018’de ve 2022’de

Ortaya çıkanlar Azalanlar
2018’de % 8    2022’de % 21 2018’de % 41    2022’de % 26
Roller:
Veri Analistleri ve Bilim Adamları
Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi 
Uzmanları
Proses Otomasyon Uzmanları
Yazılım ve Uygulama Geliştiricileri 
ve Analistleri
İnovasyon Profesyonelleri
Satış ve Pazarlama Profesyonelleri
Hizmet ve Çözüm Tasarımcıları
Ürün Yöneticileri
Endüstri ve Üretim Mühendisleri
Tedarik Zinciri ve Lojistik Uzmanları

Roller:
Montaj ve Fabrika İşçileri
Veri Girişi Görevlileri
Müşteri Bilgileri ve Müşteri 
Hizmetleri Çalışanları
Muhasebeciler ve Denetçiler
Muhasebe, Defter Tutma ve 
Bordro Katipleri
İdari ve Yönetici Sekreterler
Ulaşım Görevlileri ve 
İletkenleri
Malzeme Kayıt ve Stok Tutma 
Kâtipleri
Genel ve Operasyon 
Yöneticileri
İşletme Hizmetleri ve Yönetim 
Yöneticileri

Kaynak: Future of Jobs Survey 2018, World Economic Forum, s. 43
Tablo 3’de otomotiv, havacılık, tedarik zinciri ve nakliye sektörlerinde 

makineleşmeye koşut olarak ortaya çıkan işgücünden nitelik beklentiler 
karşılaştırılmaktadır. Tablo 3’den klasik işlerin önemli talep kaybına uğra-
dığı görülmektedir.  

Üretim biçimindeki dönüşüm E 4.0’ın ana argümanıdır. Buna göre 
alışılagelen merkezileşmiş ve kitlesel mahiyetteki üretim tarzı artık, mer-
kezileşmeden ve müşteri talebine göre özelleşmiş olacak bir üretim şekline 
geçiştir (Çakır, 2018: 98; Fırat ve Fırat, 2017: 10).

“Endüstri 4.0 ile görselleştirme, kişiselleştirme, hibritleştirme ve mü-
kemmellik ön plana çıkmaktadır” (Çelik, Güleryüz, Özköse, 2018: 87).

Dünya Ekonomik Forum’una göre 2022’e kadar iş dünyasını olum-
lu ve olumsuz yönde etkileyecek gelişmeler şöyle tespit edilmiştir (WEF, 
2018: 6):
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2022 yılına kadar ticari büyümeyi olumlu yönde etkileyecek eğilimler:
	Yeni teknolojinin benimsenmesinin arttırılması,
	Büyük verilerin kullanılabilirliğini artırma,
	Mobil internetteki gelişmeler,
	Yapay zekadaki gelişmeler,
	Bulut teknolojisindeki gelişmeler,
	Ulusal ekonomik büyümedeki değişimler,
	Gelişmekte olan ekonomilerde refahın genişlemesi,
	Eğitimin genişlemesi,
	Yeni enerji kaynakları ve teknolojilerindeki gelişmeler
	Orta sınıfların genişlemesi.
2022 yılına kadar ticari büyümeyi olumsuz yönde etkileyecek eğilim-

ler:
	Korumacılığın arttırılması,
	Siber tehditlerin artması,
	Hükümet politikasındaki değişimler,
	İklim değişikliğinin etkileri,
	Giderek yaşlanan toplumlar,
	Yetenek göçü mevzuatındaki değişiklikler,
	Ulusal ekonomik büyümedeki değişimler,
	Zihniyetin yeni nesil arasında değişmesi,
	Küresel makroekonomik büyümedeki değişimler,
	Yapay zekadaki gelişmeler.
2. E 4.0 Sürecinde İstihdamın Durumu

E 4.0 sürecinde bazı iş ve meslekler yok olurken bazıları ise doğmak-
tadır. Bununla beraber yüksek nitelikli insan kaynağının kilit bir role sahip 
olduğu söylenebilir (Efeoğlu, Bozkurt, 2018: 289 vd.). Yaşanan gelişmele-
rin işgücü piyasasında nitelikli çalışanlara olan ihtiyacı arttıracağı ve nite-
liksiz konumdaki çalışanların işsizlik sorununu giderek büyüteceği yönün-
de olumsuz beklentileri beraberinde getirmiştir. Dijitalleşmeyle uyumlu 
performans gösterenler işgücü içerisinde yerlerini koruyabileceklerdir 
(Çiftçioğlu, Mutlu, Katırcıoğlu, 2019: 40). 

Ortada karamsar bir tablo görünmekle beraber, süreç içerisinde tasfiye 
olan mesleklere karşın yeni meslek türlerinin ve istihdam alanlarının da gün-
cel ihtiyaçlara cevap olarak Endüstri 4.0’ın istihdama getireceği kazanımlar 
olarak değerlendirilecektir (Çakır, 2018: 97). Burada belirtilmesi gereken di-
ğer bir konu da işgücündeki niteliklerin değişmesine koşut yeni neslin bek-



Semih Serkant AKTUĞ222

lentilerinin de farklı olduğudur (Çiftçioğlu, Mutlu, Katırcıoğlu, 2019: 33).

İşgücü piyasalarında bilgisayarlaşmanın yaygınlaşması, rutin ve yo-
ğun işler ağırlıkta olmak üzere istihdamın azalmasında etken olmaktadır 
(Çiğdem, 2019: 168). Grafik 1’de World Economic Forum’a göre iş rolle-
rinde bir kısmı stabil kalacakken bir kısmı ise yeni veya gereksiz duruma 
gelecektir (WEF, 2018: 7).
Grafik 1: 2018 İle 2022 Karşılaştırmalı Olarak Stabil, Yeni ve Gereksiz İş Rolle-

rinin Dağılımı (Öngörülen)

Kaynak: Future of Jobs Survey 2018, World Economic Forum, s. 8
“Endüstri 4.0’ın işgücü piyasalarına etkisini kavramak için öncelikle 

teknolojinin istihdama uyguladığı iki rekabetçi etkiyi anlamak gerekmek-
tedir. Birincisi, teknolojinin neden olduğu bozulma ve otomasyonun, emek 
yerine sermayeyi ikame etmesi ve işçileri işsiz kalmaya zorlamasının ya-
rattığı bir yıkım söz konusudur. İkincisi, bu yıkım etkisine, yeni ürün ve 
hizmetlere olan talebin arttığı ve yeni mesleklerin, işletmelerin ve hatta 
endüstrilerin yaratılmasına yol açan bir kapitalleşme etkisi eşlik etmekte-
dir.” (Çiğdem, 2019: 170).

2025’e kadar öne çıkacak 10 (on) mesleğin endüstriyel veri bilimcili-
ği, robot koordinatörlüğü, IT/loT çözüm mimarlığı, endüstriyel bilgisayar 
mühendisliği, bulut hesaplama uzmanlığı, veri güvenliği uzmanlığı, şebe-
ke geliştirme mühendisliği, 3D yazıcı mühendisliği, endüstriyel kullanıcı 
arayüzü tasarımcılığı, giyilebilir teknoloji tasarımcılığı olarak belirtmiştir 
(Boston Consulting Group’un çalışmasına istinaden: Efeoğlu, Bozkurt, 
2018: 292). Aşağıda Tablo 4’de WEF’e göre 2018-2022 arasında talep du-
rumuna göre iş rollerinin durumları gösterilmektedir.
Tablo 4: 2018-2022 Döneminde İstikrarlı, Yeni ve Gereksiz İş Rollerine Örnek-

ler, Tüm Sektörler
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Stabil Roller Yeni Roller Gereksiz Roller
Genel Müdür ve 
Yöneticiler
Genel ve Operasyon 
Yöneticileri*
Yazılım ve Uygulama 
Geliştiricileri ve 
Analistleri*
Veri Analistleri ve Bilim 
İnsanları*
Satış ve Pazarlama 
Profesyonelleri *
Satış Temsilcileri, 
Toptan ve İmalat, Teknik 
ve Bilimsel Ürünler
İnsan Kaynakları 
Uzmanları
Finans ve Yatırım 
Danışmanları
Veritabanı ve Ağ 
Profesyonelleri
Tedarik Zinciri ve 
Lojistik Uzmanları
Risk Yönetimi 
Uzmanları
Bilgi Güvenliği 
Analistleri*
Yönetim ve 
Organizasyon Analistleri
Elektroteknoloji 
Mühendisleri
Organizasyonel Gelişim 
Uzmanları *
Kimyasal İşleme Tesisi 
Operatörleri
Üniversite ve 
Yükseköğretim 
Öğretmenleri
Uyum Görevlileri
Enerji ve Petrol 
Mühendisleri
Robotik Uzmanları ve 
Mühendisleri
Petrol ve Doğal 
Gaz Arıtma Tesisi 
Operatörleri

Veri Analistleri ve Bilim 
Adamları*
Yapay Zeka ve Makine 
Öğrenimi Uzmanları
Genel ve Operasyon 
Yöneticileri*
Büyük Veri Uzmanları
Dijital Dönüşüm 
Uzmanları
Satış ve Pazarlama 
Profesyonelleri *
Yeni Teknoloji 
Uzmanları
Organizasyonel Gelişim 
Uzmanları *
Yazılım ve Uygulama 
Geliştiricileri ve 
Analistleri *
Bilgi Teknolojileri 
Hizmetleri
Proses Otomasyon 
Uzmanları
İnovasyon 
Profesyonelleri
Bilgi Güvenliği 
Analistleri *
E-ticaret ve Sosyal 
Medya Uzmanları
Kullanıcı Deneyimi ve 
İnsan-Makine Etkileşim 
Tasarımcıları
Eğitim ve Geliştirme 
Uzmanları
Robotik Uzmanları ve 
Mühendisleri
İnsan ve Kültür 
Uzmanları
Müşteri Bilgileri ve 
Müşteri Hizmetleri 
Çalışanları *
-Hizmet ve Çözüm 
Tasarımcıları
-Dijital Pazarlama ve 
Strateji Uzmanları

Veri Girişi Görevlileri
Muhasebe, Defter Tutma 
ve Bordro Katipleri
İdari ve Yönetici 
Sekreterle
Montaj ve Fabrika 
İşçileri
Müşteri Bilgileri ve 
Müşteri Hizmetleri 
Çalışanları *
İşletme Hizmetleri ve 
Yönetim Yöneticileri
Muhasebeciler ve 
Denetçiler
Malzeme Kayıt ve Stok 
Tutma Kâtipleri
Genel ve Operasyon 
Yöneticileri *
Posta Hizmeti 
Görevlileri
Finansal Analistler
Kasiyerler ve Bilet 
Katipleri
Mekanik ve Makine 
Tamircileri
Pazarlamacılar
Elektronik ve 
Haberleşme Tesisatçıları 
ve Tamircileri
Banka Anlatıcıları ve 
İlgili Katipler
Otomobil, Van ve 
Motosiklet Sürücüler
Satış ve Satın 
Alma Acenteleri ve 
Komisyoncuları
Kapıdan Kapıya Satış 
İşçileri, Gazete ve 
Sokak Satıcıları ve İlgili 
İşçiler
İstatistik, Finans ve 
Sigorta Memurları
Avukatlar

Kaynak: Future of Jobs Survey 2018, World Economic Forum, s. 9
*Bir sektörde stabil veya azalan bir talep görürken, başka bir sektörde 

talep görme durumunda.
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Aşağıda Tablo 5’te ise WEF’e göre 2018-2022 arasında teknolojik ge-
lişmeye bağlı olarak işgücünden beklenen beceri talepleri gösterilmektedir.

Tablo 5: Becerileri Talebi Karşılaştırması, 2018 vs 2022, İlk On

2018 Trend 2022 Declining, 2022

Analitik Düşünme ve 
İnovasyon

Analitik Düşünme ve 
İnovasyon

Manuel el becerisi, 
dayanıklılık ve 
hassasiyet

Karmaşık Problem 
Çözme

Aktif öğrenme ve 
öğrenme stratejileri

Bellek, sözel, 
işitsel ve mekansal 
yetenekler

Eleştirel düşünme ve 
analiz

Yaratıcılık, özgünlük 
ve inisiyatif

Finansal, maddi 
kaynakların yönetimi

Aktif öğrenme ve 
öğrenme stratejileri

Teknoloji tasarımı ve 
programlama

Teknoloji kurulumu 
ve bakımı

Yaratıcılık, özgünlük 
ve inisiyatif

Eleştirel düşünme ve 
analiz

Okuma, yazma, 
matematik ve aktif 
dinleme

Detaylara dikkat, 
güvenilirlik

Karmaşık Problem 
Çözme Personelin yönetimi

Duygusal zeka Liderlik ve sosyal etki Kalite kontrol ve 
güvenlik bilinci

Akıl yürütme, 
problem çözme ve 
düşünce

Duygusal zeka Koordinasyon ve 
zaman yönetimi

Liderlik ve sosyal 
etki

Akıl yürütme, problem 
çözme ve düşünce

Görsel, işitsel ve 
konuşma becerileri

Koordinasyon ve 
zaman yönetimi

Sistem analizi ve 
değerlendirmesi

Teknoloji kullanımı, 
izlenmesi ve kontrolü

Kaynak: Future of Jobs Survey 2018, World Economic Forum, s. 12
2.1. Bazı Ülkelerde E 4.0 Bağlamında Öne Çıkan İş ve Yetenekler

Dünya genelinde teknolojiye bağlı gelişmeler doğrultusunda bazı iş 
ve yetenekler öne çıkmaktadır. ABD, Çin, Almanya, G. Kore, Japonya ve 
İngiltere örneklerine baktığımızda aşağıdaki durumu görmekteyiz (WEF, 
2018: 74 vd.): 

Çin’de yükselen iş rolleri; yazılım ve uygulama geliştiricileri ve ana-
listleri, satış ve pazarlama profesyonelleri, genel müdür ve yöneticiler, veri 
analistleri ve bilim adamları, genel ve operasyon yöneticileri, satış temsil-
cileri, toptan ve imalat, teknik ve bilimsel ürünler, insan kaynakları uzman-
ları, montaj ve fabrika işçileri, finans ve yatırım danışmanları, veritabanı 
ve ağ profesyonelleri.

Çin’de yükselen yetenekler; yaratıcılık, özgünlük ve inisiyatif, analitik 
düşünme ve yenilik, aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri, teknoloji tasarı-
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mı ve programlama, karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme ve analiz, 
duygusal zeka, liderlik ve sosyal etki, sistem analizi ve değerlendirmesi, 
akıl yürütme, problem çözme ve düşünce.

Almanya’da yükselen iş rolleri; yazılım ve uygulama geliştiricileri ve 
analistleri, genel müdürler ve baş yöneticiler, satış ve pazarlama profesyo-
nelleri, genel ve operasyon yöneticileri, veri analistleri ve bilim adamları, 
satış temsilcileri, toptan ve imalat, teknik ve bilimsel ürünler, montaj ve 
fabrika işçileri, insan kaynakları uzmanları, finans ve yatırım danışmanla-
rı, finansal analistler.

Almanya’da yükselen yetenekler; analitik düşünme ve yenilik, yaratı-
cılık, özgünlük ve inisiyatif, aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri, tekno-
loji tasarımı ve programlama, eleştirel düşünme ve analiz, karmaşık prob-
lem çözme, liderlik ve sosyal etki, duygusal zeka, esneklik, stres toleransı, 
sistem analizi ve değerlendirmesi.

Japonya’da yükselen iş rolleri; yazılım ve uygulama geliştiricileri ve 
analistleri, satış ve pazarlama profesyonelleri, genel müdürler ve baş yö-
neticiler, veri analistleri ve bilim adamları, genel ve operasyon yönetici-
leri, satış temsilcileri, toptan ve imalat, teknik ve bilimsel ürünler, insan 
kaynakları uzmanları, finans ve yatırım danışmanları, montaj ve fabrika 
işçileri, finansal analistler.

Japonya’da yükselen yetenekler; yaratıcılık, özgünlük ve inisiyatif, 
analitik düşünme ve yenilik, aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri, tekno-
loji tasarımı ve programlama, eleştirel düşünme ve analiz, karmaşık prob-
lem çözme, duygusal zeka, liderlik ve sosyal etki, akıl yürütme, problem 
çözme ve düşünce, sistem analizi ve değerlendirmesi

Güney Kore’de yükselen iş rolleri; satış ve pazarlama profesyonelleri, 
yazılım ve uygulama geliştiricileri ve analistleri, veri analistleri ve bilim 
adamları, genel müdürler ve baş yöneticiler, satış temsilcileri, toptan ve 
imalat, teknik ve bilimsel ürünler, genel ve operasyon yöneticileri, insan 
kaynakları uzmanları, montaj ve fabrika işçileri, risk yönetimi uzmanları, 
finansal analistler.

Güney Kore’de yükselen yetenekler; analitik düşünme ve yenilik, 
yaratıcılık, özgünlük ve inisiyatif, aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri, 
eleştirel düşünme ve analiz, teknoloji tasarımı ve programlama, karmaşık 
problem çözme, liderlik ve sosyal etki, akıl yürütme, problem çözme ve 
düşünce, sistem analizi ve değerlendirmesi, duygusal zeka.

İngiltere’de yükselen iş rolleri; yazılım ve uygulama geliştiricileri ve 
analistleri, genel müdür ve yöneticiler, satış ve pazarlama profesyonelleri, 
veri analistleri ve bilim adamları, genel ve operasyon yöneticileri, satış 
temsilcileri, toptan ve imalat, teknik ve bilimsel ürünler, montaj ve fabrika 
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işçileri, insan kaynakları uzmanları, finans ve yatırım danışmanları, finan-
sal analistler.

İngiltere’de yükselen yetenekler; analitik düşünme ve yenilik, yaratı-
cılık, özgünlük ve inisiyatif, aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri, tekno-
loji tasarımı ve programlama, karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme 
ve analiz, liderlik ve sosyal etki, sistem analizi ve değerlendirmesi, akıl 
yürütme,  problem çözme ve düşünce, duygusal zeka.

ABD’de yükselen iş rolleri; yazılım ve uygulama geliştiricileri ve 
analistleri, veri analistleri ve bilim adamları, genel müdür ve yöneticiler, 
genel ve operasyon yöneticileri, satış ve pazarlama profesyonelleri, satış 
temsilcileri, toptan ve imalat, teknik ve bilimsel ürünler, insan kaynakları 
uzmanları, finansal analistler, finans ve yatırım danışmanları, veritabanı ve 
ağ profesyonelleri.

ABD’de yükselen yetenekler; analitik düşünme ve yenilik, yaratıcılık, 
özgünlük ve inisiyatif, aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri, teknoloji ta-
sarımı ve programlama, karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme ve 
analiz, liderlik ve sosyal etki, akıl yürütme, problem çözme ve düşünce, 
duygusal zeka, sistem analizi ve değerlendirmesi.

SONUÇ

Endüstri 4.0 sadece endüstri alanında yaşanan bir gelişme olmayıp 
toplumu bir bütün olarak etkisi altına almakta ve insansız ekonominin ze-
minini oluşturmaktadır. Teknolojik ilerlemeye ayak uyduramayan ülke-
lerin küresel rekabet ortamında oyun dışında kalması kaçınılmazdır. Bu 
sebeple teknolojiyle bütünleşmede ne durumda olduğunu bilmek ve buna 
göre politikalar geliştirmek önem arz etmektedir. Bu bağlamda değişen 
endüstriyel sistemin ihtiyaç duyduğu istihdam yapısına odaklanmak, bu 
süreçte üretime, ekonomiye dahil olabilecek niteliklere sahip bir işgücü-
nü oluşturabilmek küresel dönüşüme adapte olmanın başlangıcını oluştur-
maktadır.

Türkiye’nin de ihtiyaç duyulan her türlü alt yapı ve düzenlemenin 
oluşturulması suretiyle üretim kültüründe bu gelişmelere uygun yapıya sa-
hip olması, uluslararası rekabette daha iyi bir yerde olmasını sağlayarak 
toplumun refahının yükselmesini sağlayacaktır.
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1. Giriş: Genel Eşitsizlik ile Dijital Eşitsizlikte İlişki ve Ayrımlar

Sosyal bilimlerde önemli bir yer işgal eden eşitsizlik meselesi birçok 
yön, bağlam ve çalışmalarla genişlemeye devam etmektedir. Ekonomi, et-
nisite, cinsiyet ve benzer birçok nedenle ortaya çıkan sınıfsal, ırksal ve 
kategorik eşitsizlikler bilimsel çalışmaların odak noktasında yer almakta-
dır. Geçmişten günümüze toplumsal yaşamın her anında ve yönünde farklı 
hızlarda ve miktarda meydana gelen değişimlerle ele alınan, temel ayrım 
ve farklılıklarla ortaya çıkan eşitsizlikler, uzunca bir süre daha merkezde 
kalacağa benzemektedir. Toplumsal hayat, değişim ve eşitsizlikleri yorum-
lamaya yönelik gerçeklik, materyalizm, idealizm, modernizm ve ilerleyen 
süreçte postmodernizm gibi temel model ve akımlardan hareketle felsefe-
den sosyolojiye varıncaya dek farklı disiplinler etrafında tartışılmıştır. 

Bilgi toplumuna doğru gelişen dönüşüm sürecinde uzun süredir devam 
eden eşitsizliklerin yanında yeni eşitsizliklerin de ortaya çıktığı görülebilir. 
Dijital çağın şafak vakti olsa da dijital eşitsizlik, yaşam şanslarını çeşitli 
şekillerde şekillendirme potansiyeline sahiptir.  Çağdaş toplumun birçok 
alanında hissedilmeye başlanan yeni eşitsizlik biçimi, sosyal bilimlerde 
durumun tanımlanması için bir dayanak olmaya başlamıştır (Robinson ve 
diğerleri, 2015, s.569-570). Dijital eşitsizlik, toplumsal alana genel eşitsiz-
liklerle henüz tam bir ilişki durumuna girmemiş olsa da temel eşitsizlikler 
ile dijital eşitsizliklerin etkilendiği durumlar aynıdır. 

Dolayısıyla, sosyoloji başta olmak üzere, diğer bilimlerde de dijital 
eşitsizliğe ilişkin bir analiz ve metodolojik kaygının da oluşması beklen-
mektedir. Ancak genel eşitsizlikler ile dijital eşitsizlik arasında tam bir 
ilişki kurulamadığı gibi medya, iletişim, dijital medya ile  diğer araç ve 
kavramların kullanımına dair yapılan analiz ve çalışmalarda da dijital yön-
temlerin kullanımı ve metodolojik bir endişe de henüz ciddi anlamda oluş-
mamıştır. Oysa sosyal yaşamın dijital yönünün yalnızca genel model ve 
akımlar dışında, her yanı sarmaya başlayan farklı ağ ve ilişkilerle açıklan-
ması ihtiyacı da ortadadır (Lupton, 2013).  Bilgi toplumundaki farklılaşma 
ve eşitsizlik durumu yalnızca niceliğe bağlı bir durum değildir. Genel fark-
lılaşma ve eşitsizlik ilişkisinde olduğu gibi aynı zamanda bilgi karakterine 
göre sosyal yaşamın nasıl değiştiğiyle, yani toplumsal alanda teknolojik, 
politik, ekonomik, mesleki, mekânsal, kültürel değişim ve sosyal sermaye 
gibi standart sosyolojik kriterlerin ötesiyle de ilgilidir. Erişim, beceri, kul-
lanım ve öz algılanmasının yanı sıra dijital sosyal yaşam ve sanal olanın 
bütünleşik gerçeklik görüşüne ilişkin dijital eşitlik teorisinin yapısal bir 
perspektifle oluşturulması da gerekmektedir. 

Dijital eşitsizlikler, erişim ve beceri konusunda yalnızca uzmanlaş-
tırmayla ilgili olmayıp, yaşam şansları ve yaşam yörüngeleriyle bağlantılı 
çok çeşitli sonuçlarla ilgili olduğundan hızlı bir şekilde sosyal bilimcilerin 
çalışmalarına girmelidir. Dijital eşitsizlikler, günümüzde ve gelecekte olu-
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şabilecek eşitsizlikler panteonunda geleneksel eşitsizlik görünümleri ka-
dar incelenmesi gereken bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, 
dijital eşitsizlikler sayılan temel sebepler ekseninde çok çeşitli mikro ve 
makro düzeyli eksen ve alanlarla ilişkili bir biçimde ele alınmalıdır. 

Küresel ölçekte, ülkeler veya bölgeler arasında hatta topluluklar ile 
gruplar arasında sosyal, ekonomik, kültürel gibi nedenlerle erişimde, kul-
lanımda ve beceride farklı eksenlerle ortaya çıkan dijital eşitsizliklerin yal-
nızca bir bölünme veya tersine bir kalkınma sorunuyla ilişkili olmadığı or-
tadadır. Dijital eşitsizliğin temel sebep ve faktörlerine ilişkin yapısal teori 
ile metodoloji eksikliği çalışmanın ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu 
çalışmada, bireylerin dijital angajmanlarındaki farklılıklarından hareketle 
yaşam seyri, yaş ve cinsiyet kısıtlaması, ırksal, ekonomik eğitimsel ve sağ-
lık hizmetleri de dahil olmak üzere çok çeşitli ve önemli alan ile toplumsal 
eksenlerde ortaya çıkan dijital eşitsizlikler genel farklılaşma ve tartışmalar 
dahilinde ele alınmaktadır. 

Çalışmada, genel eşitsizlik tartışmalarından hareketle, günümüzde or-
taya çıkmaya başlayan yeni bir eşitsizlik biçimi olarak dijital eşitsizliklerin 
önemine vurgu yapılmaktadır. Dijital eşitsizliklerle uğraşmadan 21. yüz-
yılın sosyal manzarasını anlamak mümkün görünmemektedir (Selwyn ve 
Facer, 2007). Bireylerin dijital etkileşimleri ile dijital sermayeleri, erken 
dönem eğitimden akademik performansa, çalışma hayatında işgücü piya-
sası başarısından girişimciliğe ve sağlık hizmetlerinin alımından sunumuna 
kadar çeşitli sonuçlarda kilit rol oynamakta, aynı zamanda sosyal hayatta 
yaş, cinsiyet ve ırklar arasında farklılaşmaları giderek daha açık hale getir-
mektedir (Gillwald, 2017). Dijital etkileşim ve sermayelerine göre avan-
tajlı durumda olanlar,  bu alanda daha iyi işlev görmekte ve karşıtlarından 
ayrılarak dijital aracılı sosyal yaşama daha fazla katılabilmektedirler. 

Özünde bilgisayarlara ve internete eşitsiz erişimi, dijital üretim araç-
larının kontrolü şeklinde ilk olarak Amerika’da Bill Clinton yönetimi sı-
rasında ortaya çıkan dijital eşitsizlik (Rogers, 2016), yirmi yıl sonra dijital 
teknolojiye erişim beceri ve kullanımın ötesine geçerek sosyal yaşamın 
diğer yönleriyle ilişkili olarak ele alınmaya başlanmıştır. Sosyal hayatın 
önemli bir yanını oluşturan ama sosyal bilim alanında yeni kavranan dijital 
eşitsizlik, farklılaşmanın, tabakalaşmanın büyük ölçüde incelenmesi üzeri-
ne önemli etkileri olduğu gibi, aynı zamanda kritik bir metodolojik sorun 
haline gelmiştir. Dolayısıyla, tanımlanmış popülasyonlar için sonuçları 
tahmin etmeye çalışan internet tabanlı veri toplama işinden ziyade, farklı 
niteliklerdeki birey, grup, topluluk ve toplumların ekonomik, sosyal, kültü-
rel, politik ve sağlık açılarından dışlanmaları ya da katılım düzeylerindeki 
farklılaşmalara dönüşmüştür. Söz konusu eşitsizliğin belirlenmesi için diji-
tal dışlanma, çevrimdışı olma, ulaşamama/erişememe gibi dezavantajların 
yanı sıra, teorik bir bakış açısıyla ırk, sınıf, cinsiyet ve diğer eksenlerin 
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teknolojinin çeşitli (dez)avantajlarla sosyo-teknik ağlarına yerleştirilmesi, 
erişmesi ve birleştirilmesiyle mümkün olabilmektedir. 

Ortaya çıkan eşitsizlikler, sadece genel eşitsizlik anlayışından ortaya 
çıkan eksenlerle değil, aynı zamanda bireylerin kullandığı akıllı teknoloji, 
araç ve ekipmanlar, sanal kombinasyon araçları, internet, dijital ayak izle-
riyle de ilişkilidir. Çalışmada bu temel eksenler bağlamında dijital eşitsizlik 
olgusunda ki farklılık, bu alandaki çalışmaların katkıları, Türkiye özelinde 
de eleştirel betimsel bir anlayışla ele alınmıştır. Nicelliğin ötesinde nitel bir 
vurguyla dijital eşitsizlik durumu tartışılacaktır. Bireylerin büyük topluluk-
larına genelleştirilebilir şekilde ele alınan eşitsizlik meselesi, sosyal araş-
tırmacılar çalışmalarında bu haliyle kanıt ve sonuçlar doğurabilir. Diğer 
araştırmacılar tarafından yapılacak çalışmalarda dijital eşitsizliğin hangi 
yön ve biçimiyle ortaya çıkarılması gerektiğinin vurgusu da yapılmaktadır. 
Örneğin, günümüz bilgi toplumunda bazı bireylerin araçlara, ekipmanlara 
ve internete ulaşamaması nedeniyle dijital alanda hiçbir ayak izi bırakma-
ma ölçüsü, düzeyi içinde yüksek derece dijital bilgiden kaynaklanmaz, tam 
tersine erişememe nedeniyle bir eşitsizliği yansıtmaktadır. Diğer tarafta, 
akıllı telefonun benimsenme oranının yüksek olduğu ülkelerde bile, doğru-
dan dijital kaynaklara temel erişim ve etkili bir şekilde kullanma becerisiyle 
ilişkilendirilemez, nüfusun ekonomik olarak dezavantajlı veya geleneksel 
olarak az temsil edilen segmentleriyle de ilişkili olabilir. Hatta çevrimdışı 
durumlarla ilişki düzeyindeki dezavantajlı gruplar interneti daha avantajlı 
olanlara göre daha az kullanabilir veya hiç erişimleri olmayabilir. Yapılan 
araştırmaların önemli bir kısmına göre; yaş (Antonio ve Tuffley, 2015), 
cinsiyet (Antonio ve Tuffley, 2014), ırk ve etnisite (Soh ve diğerleri, 2011; 
Mesch ve Talmud, 2011), eğitim durumu (Moore ve diğerleri, 2018), coğ-
rafya ile çalışma, girişimcilik ve tüketim gibi diğer sosyo-ekonomik ola-
naklara (Harris ve diğerleri, 2017) erişim, internet kullanım ve yeterliliğini 
belirlemektedir. Aynı zamanda mevcut sosyal eşitsizlikler kristalleşmeye 
başlayan dijital eşitsizlikleri pekiştirebilir ve hatta onları şiddetlendirebilir 
ya da tam tersi bir durum da meydana gelebilir. Dolayısıyla, dijital kaynak-
ların çalışma popülasyonları içindeki eşitsiz dağılımının ciddiye alınması 
gerekmektedir. Sosyal bilim alanında ve bilhassa sosyolojide bu durumun 
üzerinde durulması, eşitsizliklerin karakteri hakkında daha fazla içgörü 
üretilmesi ve gelecekteki eşitsizliği azaltıcı müdahalelerin temelini atma 
konusunda önem gösterilmesi gerekmektedir. 

2. Dijital Eşitsizliğin Temel Eksenleri

2.1. Demografik Eksenler: Yaş ve Cinsiyet

Toplumsal değişimin nihayetinde bilgi toplumuna geçerken artan di-
jital kaynakların yaygınlığı düşünüldüğünde, buna bağlı ortaya çıkan eşit-
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sizliklerin birçok noktada farklı sonuçlara yol açtığı görülür. Günümüzde 
insan hayatının erken dönemlerinden yaşlılığına kadar yaşam süreci bo-
yunca ortaya çıkan dijital eşitsizliklerin sonuçları incelenmeye değer gö-
rünmektedir. Yaşa bağlı olarak ortaya çıkan dijital kombinasyonlara ulaşım 
eşitsizliği aslında doğrudan o yaş grubunun kendi eylemi değil, erken yaş 
dönemindeki bu grupla bağlantılı nüfusun eylemi olarak gerçekleşebilir.  
Yaşamın ilk sürecinde ortaya çıkan eşitsizliği anlamanın temel göstergele-
rinden biri dijital ortamda bırakılan ayak izleridir. Sosyal medya kullanı-
mının patlaması ve özellikle ebeveynlerin bebekleriyle/çocuklarıyla sosyal 
medya iletişimi kurması, bu grubun videolarını paylaşması veya bu gruba 
video izlettirmesiyle dijital ayak izi bırakılmaktadır. Bebeğin ya da çocu-
ğun rızasının olmadan günlük yaşamlarına ilişkin içeriklerin çeşitli sosyal 
medya platform ve uygulamalarıyla paylaşılması bırakılan ayak izlerinin 
ilk sebepleri olarak görülmelidir. Onun için, bırakılan ayak izlerinin önem-
li bir kısmı ebeveynlerle bağlantılı nüfus arasında giderek artsa da büyük 
bölümünün erken yaş grubundaki bebekler ve çocukların bilinçli eylemi 
olmadığı söylenmelidir. Diğer taraftan internet erişimi olmayan, sosyal 
medya hesap ile uygulamalarına sahip olmayan veya daha az bağlantılı 
ailelerde radikal şeffaflık göstergesi dijital ayak izini bırakmak da mümkün 
görünmemektedir. Dijital kombinasyonlara ulaşım imkanı yüksek olan ai-
lelerdeki çocukların daha az bağlantılı akranlarından farklı yetişme durum-
ları da belirsizdir. Yalnızca akıllı telefon sahipliği üzerinden çocuklar ve 
ergenlerin dijital eşitsizlik durumu gerçek bir resmi vermeyebilir. Çocuklar 
ve ergenler arasında da erişim, kullanım ve beceriler bakımından farklılık-
lar bulunmaktadır (Cotten ve diğerleri, 2014).  Ortaokul çağından sonra ve 

Ortaokul çağına ulaşmış ve ekonomik avantajı olan çocuklar diğerle-
rinden daha fazla dijital kaynaklardan yararlanabilirken, diğer tarafta ak-
ranlarına göre az kısıtlı imkanlar nedeniyle yeterli erişime sahip olmayan 
gençler ise ekran zamanlarını rasyonel hale getirmekten ve web beceri-
lerini geliştirme fırsatlarından mahrum kalmaktadırlar (Robinson, 2012). 
Dijital eşitsizlik vurgusunda yaş açısından öne çıkan önemli bir diğer konu 
da çevrimiçi harcanan zamanın zararıdır. Sınırsız erişimi olan çocuk ve 
gençler eğitim ilişkileri dışına çıkarak çalışmalarını ihmal edebilmektedir. 
Bu nedenle, ortalama günde üç saatten fazla çevrimiçi içeriğe aşırı maruz 
kalmanın aslında ortaokul öğrencileri için akademik performansa zarar 
verdiği belirtilmektedir ( Mesch & Talmud, 2011). Günümüzde işe girmek 
ve dijitalleşme arasında da bir ilişki bulunmaktadır. Beyaz yakalı işler ola-
rak bilinen masa başı işlerde mail, reklam, dosya hazırlama, raporlama gibi 
internet faaliyetlerinin dikkat isteyen ve dikkat dağıtıcı (Berkowsky, 2013) 
özelliklerine hakim kişiler dijital angajmanlarla daha iyi mücadele edebil-
diğinden (Chesley, 2014) daha hızlı işe girebilmektedir. Böylece bu aşama-
da yeni bir dijital eşitsizlik biçimi ortaya çıkmaktadır; devam etmekte olan 
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birden fazla dijital bilgi akışında uzmanlaşabilen bireyler, bu bilgi akışları-
nı yönetmeye çalışan akranlarına göre bir avantaj elde ederler. İşe girmek 
teknolojik bilgiyi ve dolayısıyla bu alanda  dijitalleşmeyi gerektirdiğinden, 
dijital kullanım durumuyla ortaya çıkan eşitsizlik işe atılım zamanında, 
özellikle genç yetişkinlik döneminde farklı biçimler alabilmektedir. Be-
yaz yakayla ilişkilendirilen işlere teknoloji meraklısı ve kullanımına yatkın 
kişiler daha hızlı bir şekilde girebilmektedir (Loh ve Chib, 2017). Onun 
için beyaz yakalı dünyada pozisyon alan bireyler için, giderek dijitalleşen 
işyerleri daha teknoloji meraklı işçileri tercih ediyor. Bu tür çapraz alem 
değişimi stres ve diğer olumsuz etkileri doğurabilir. 

Dijitalleşmenin genç kuşakta yaşlı kuşağa doğru kullanım biçimi ise 
başka bir biçim almaktadır. Yaşlılarla sosyal medya veya diğer platformlar 
aracılığıyla temas halinde olmak, palyatif bakım açısından da önemli bir 
avantajdır. Ancak, yaşlılık aşamasında çoğunlukla sosyal hayatın bakım 
yükünü hafifletmeye yönelik olan dijital kaynakları kullanım biçimi (Wu 
ve diğerleri, 2015), genellikle daha az eğitimli ve ekonomik olarak deza-
vantajlı yaşlılarda gelişmemiştir. Dolayısıyla, dijital eşitsizliğin olumsuz 
bölümüne düşenler çoğunlukla yaşlılar olmaktadır. Aynı zamanda daha ile-
ri yaşlarda emeklilik neticesinde etkin dijital katılımın sağladığı avantajlar-
dan da uzaklaşılmaktadır. Diğer taraftan bakıcıların da dijital teknolojileri 
kullanabildikleri ölçüde zaman ve enerjiden tasarruf edilse de (Chisholm, 
1999) dijital imkanların bu yönüyle Türkiye’de kullanımı henüz yaygın 
değildir. 

Dijital eşitsizliğin yaş ve yaşlanma yönleriyle ortaya çıkan boşluklar 
ve farklılıklar vurgusu, cinsiyet bağlamında yer yer kapanmaya başlasa 
da bazı yönleriyle bölünmenin devam ettiğini söylemek mümkündür. Ge-
lişmiş ülkelerde yapılan araştırmalardan toplanan kanıtlara göre kadınlar 
ve erkekler arasındaki bilgisayar ve mobil cihaz kullanımı ile internet eri-
şimindeki farklılıkların kapandığını göstermektedir (OECD, 2018, s.22-
49). Erkeklerin ve kadınların mobil cihaz, bilgisayar ve diğer donanımlar 
ile çevrimiçi ortamda gerçekleştirdikleri etkinlik yelpazesi karşılaştırıldı-
ğında, kadınların kullanım sıklığı daha düşüktür. Ancak iletişim, eğlence, 
eğitim ve üretim gibi farklı kullanım yoğunluklarının karıştırılmaması ge-
rekir. Çünkü söz konusu durumlar cinsiyete göre birbirinden farklılaşabil-
mektedir. Gelişmekte olan ülkeler de dahil i) beceriye, iletişime ve içerik 
üretim desenlerine ve ii) teknoloji içeren işlerle ilişkili işgücü piyasası sü-
reçlerine göre cinsiyetlendirmenin iki temel yolla dijital eşitsizlikle  ke-
siştiği söylenebilir (Morna ve diğerleri, 2018). Birincisi iletişim ve sosyal 
destek için interneti kullanma gibi geniş sosyal rollerin, ilgi alanlarının 
ve beklentilerin uzantısı iken, diğeri iş hayatına atılım süreciyle ilişkilen-
dirilebilir. Bu durumda, kadınlar iletişim ve sosyal destek için interneti 
kullanırken, sosyal yaşamı düzenleyen diğer sosyal rollerinde ise çevrim-
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dışı dijital dünyada hareket edebilmektedir. Dolayısıyla, fiziksel bedenle 
çevrimiçi dünyada erkekler açısından yapılan işler abartılmaktadır. Dijital 
ortamdaki iş üretimi ve iletişim becerisi açısından erkekler daha saldırgan, 
daha öne çıkmaya çalışan bir tipi yansıtırken, kadınlar ise daha pasif ve 
farklı bir içe kapanma davranışı sergilemektedir (Şener ve diğerleri, 2019). 
Bu nedenle nesnel olarak güçlü becerilere dayalı internet kullanımında da 
cinsiyetçi bir algı öne çıkmaktadır. Toplumsal alanda genel haliyle olduğu 
gibi, bilişim teknolojileri yeteneği konusunda da kadınlar daha az tahmin 
edilebilir ve daha mütevazı bir şekilde (Kuroda, 2019), erkekler ise daha 
politik bağlamda müdahaleci bir davranışta bulunmaktadır. 

Makrososyal düzeyde bu ilişki ve farklılaşmaya bakıldığında, geliş-
miş ülkelerde de benzer bir eğilim söz konusudur. Gelişmekte olan ülkeler 
ile Japonya ve Güney Kore gibi gelişmiş ülkeler, Amerika Birleşik Dev-
letleri (ABD) ve İsveç gibi batı ülkeleriyle karşılaştırıldığında, demografik 
özellikler bağlamında ortaya çıkan dijital eşitsizliğin, sosyal ve ekonomik 
makro yapıların rolüyle ilişkili olduğuna işaret etmektedir. Gelişmekte olan 
ülkelerdeki kadınların işgücüne tam katılamaması ve entegre edilmemeleri 
nedeniyle dijital kullanımdaki eşitsizliği ortaya çıktığı söylenebilir. Irk ve 
etnisite gibi politik ve kültürel sebepler de teknolojinin benimsenmesini ve 
kullanımını etkilemektedir.

2.2. Ekonomik Eşitsizlik Temelli Eğitim, İş/Çalışma ve İstihdam 
Eksenli Hayatta Dijital Bölünme 

Modern toplumun önemli bir bölümün nüfuz etmeye başlayan dijital 
teknolojiler eğitimsel, iş, istihdam ve tüketime yönelik görevleri hızlı ve 
verimli gerçekleştirmektedir. Dijital yeterlilik, beceri, erişim ve kullanım 
yeni modern toplumda teknolojileri verimli bir şekilde kullanmanın anah-
tarı ve aynı zamanda ekonomi, girişimcilik, işgücü piyasası ve tüketim iliş-
kilerinde başarı ile kontrol için önemli bir ön koşuldur. Günümüz dijital 
dünyasında olduğu gibi gelecekte de bireyler arasında yaş, cinsiyet gibi 
bireysel farklılıkların olabileceği öngörülebilir. Bireyler arasındaki farklı-
lıkların sosyo-ekonomik ve daha makro düzeyli bağlamsal özelliklerle de 
ilişkili olduğu inkar edilemez. Eğitim sistemlerinin bütününde yaşandığı 
üzere sosyo-ekonomik eksenleriyle de iş ve çalışma hayatı dijital olanak-
lardan etkilenmektedir (Mirazchiyski, 2016). Nitekim, dijital bölünmedeki 
gerçek ayrım, ev ve işte sosyo-ekonomik, okulda da eğitimle ilgili temel 
ilişkilere bağlı değişmektedir. Dolayısıyla, bilgi teknolojisindeki yeni ge-
lişmelere eşlik eden sosyal ve ekonomik eşitsizlik, dijital uçurum olarak 
bilinen şeyin eğitimin yanı sıra iş ve çalışma hayatında da doğmasına ne-
den olmuştur.

Dijital bölünme ile eşitsizlikteki farklılıkların görünümünün belirlen-
mesi Türkiye’de ve dünyada eğitimle ilgili çalışmaların önemli bir kısmına 
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konu olmuştur. Eğitimde başarı için sürecin ilk basamaklarından sonuna 
kadar dünyanın her yerinde teknolojiye erişim ve kullanım becerisi şart 
olarak görülmektedir. Ancak dijital erişimi olanlar ve olmayanlar arasın-
da önemli bir uçurum olduğu reddedilemez. Eğitimin ilk basamaklarında, 
ödevlerini yapmaya çalışırken teknolojinin yetersiz olduğu durumlarda öğ-
rencilerin karşılaştığı zorluklar nedeniyle eşitsizlikler ortaya çıkmaktadır 
(Moore ve diğerleri, 2018). Dijital olanaklara erişimi olmayan öğrenciler 
açısından, öğretmenler teknoloji tabanlı öğrenmeyi günlük müfredatları-
na dahil ettikçe boşluk genişlemeye devam edecektir. Aynı şekilde, eğitim 
hizmetleri açısından yetersiz olan bölgelerin dijital gelişimlerinin de yeter-
sizliği uçurumu derinleştirecektir. Elektronik ve mobil cihazlar, kablolu ya 
da kablosuz internete erişim ve diğer bilişim teknolojileri ile bağlantıları-
nın eşitsiz dağılımı eğitimde fırsat ve başarıyı da etkilemektedir. Tersine 
bir etkiyle, 21. yüzyılda ekonomiye en çok ihtiyaç duyan bölgelerin hazır-
lanmalarında da yetişmiş nitelikli bireylere olan ihtiyacın daha da artması-
na ve giderilememesine neden olacaktır. 

İş ve çalışma hayatındaki eksenleriyle dijital tabakalaşmanın olum-
lu ve olumsuz iki yönde ilerlediği açıktır. Ekonomiye tam katılım nok-
tasında dijital olarak dezavantajlı çalışanlar ve girişimciler, dijital olarak 
daha avantajlı akranlarından daha fazla engellerle karşılaşmaktadır. Aynı 
zamanda, ekonomik tabakalaşma düzeninin halihazırda mevcut ve ortaya 
çıkan sonuçların da dijital eşitsizliklerle ilgili önemli dönüşümlere sebep 
olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, çalışma hayatına ve ekonomiye tam 
atılım durumunda da çeşitli farklılaşmalar ve güvenlikle ilgili temel prob-
lemler ortaya çıkabilmektedir. Yetişkinlerin çalışma hayatına katılabilme 
ve istihdam durumları, kazanılan gelir hem bilgisayar yoğunluğunu hem 
de çevrimiçi etkinliklerin ayak izlerine göre gelişebilmekte ya da ters ne-
densel bir ilişkiyle kazanılan gelir değişebilmektedir (Berman, Bound ve 
Machin, 1998; Card  ve DiNardo, 2002). İnterneti hem işte hem de evde 
yoğun bir şekilde kullanan vasıflı işgücü için bilgi iletişim teknolojileri 
bir prim teşvik ederken, vasıflı olanların vasıfsızlar üzerinde taleplerini 
de arttırmakta, ücret farklılıklarının oluşmasına neden olmaktadır. Bilgi 
teknolojilerinin erişimi ve kullanım becerisi konusunda en ileri durumda 
olan ABD ve Avrupa Birliği (AB) gibi gelişmiş ekonomilerde, ayrımcı bir 
şekilde ücret farklarının genişlemesi sosyo-ekonomik sınıflar arasında eşit-
sizliği de derinleştirmiştir (van de Klundert, 2008; Weiss ve Garloff, 2011). 
Bilişim teknolojileri açısından ilerlemiş olan ve dijital bölünme açısından 
daha avantajlı tarafta yer alan gelişmiş ülkeler sermaye akışının da önemli 
bir kısmını yönlendirmektedir. Gelişmekte olan ülkeler açısından da inter-
net kullanım ve becerisinin gelişmesi durumunda internet kullanımından 
elde edilecek gelirler daha yüksek seviyelere ulaşabilmektedir. Teknolojik 
gelişmeyle ilişkili bir ağda; iş ve çalışma hayatında maaşlı ve serbest çalı-
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şan işçiler arasındaki farklılaşmaların artması negatif yönü, iş özerkliği ve 
beceri gelişiminin artması ise pozitif yönleriyle iki yönlü ilerlemeyi göster-
mektedir.  Bilişim teknolojilerini kullanım becerisine sahip bireyler, dijital 
yeterlilikler neticesinde iş arama platformları aracılığıyla istihdam süreci-
ne katılabilmekte, interneti daha yoğun ve beceri isteyen bir işte çalıştık-
tan sonra, daha pratik bir şekilde ve daha fazla para kazanma eğiliminde 
olmaktadırlar. Bu durum, sosyal medya uygulamalarını ve iş platformlarını 
kullanmayı zorlayıcı bulanlar ile kolaylıkla dolaşanlar arasında dijital içer-
me açısından zaman ve para farklılaşmalarına yol açarak beşeri, finansal 
ve kültürel sermayelerinde yaygın bir uçuruma neden olmaktadır. 

Genel eşitsizlik durumundaki cinsiyet ve yaş eksenleri dijital eşit-
sizlik görünümünde girişimcilik ve iş eksenlerini de etkileyebilmektedir. 
Kadınlar dijital ağlara erişim dezavantajlarından dolayı iş avantajına daha 
yavaş erişebilmekte, daha az karlı işler yapmakta veya hiç erişememek-
tedir (OECD, 2018). Benzer şekilde, erken yaş dönemindeki ve ileri yaş 
grubundaki bireyler orta yaş grubuna göre daha alt düzeyde bağlantı ve 
internet becerilerine sahip olduğundan girişimleri daha küçük ve daha az 
karlıdır. Genç yaştaki girişimciler ise çoğunlukla, sosyal medya avantaj-
larından yararlanabilmektedir. Genç girişimciler sosyal medya avantajla-
rından yararlanabilmekte ve teknoloji ile iletişimi çok yönlü girişimcilikle 
hesaba katarak olası ortak veya rakiplerini de takip edebilmektedir. Bu 
sayede, bilgisayar ve internet becerileriyle paydaşlar ve müşterilerle etki-
leşimde bulunabilmekte, finansal sermaye arttırabilmekte, iş planları geliş-
tirebilmekte, iş modelleri tasarlayarak sosyal sermaye oluşturabilmektedir. 
Bilişim teknolojilerini ve temel ağları kullanım becerisine sahip bireyler, 
böylece küreselleşmiş ağ mobilizasyonu içinde işleri kolaylaştırabilmekte 
ya da adapte olamayanlar zorlanmaktadır.

Dijital olanaklara erişim avantaj ve dezavantajları tüketici davranışları 
üzerinde de yeni sınıflaşmaları ortaya çıkararak artan bir etkiyle tabaka-
laşmaları yaratabilir. Türkiye’de ve dünyada online yemek, giyecek ve di-
ğer her türlü alışveriş siteleri pazar olanakları açısından geleneksel market 
yöntemine göre daha avantajlı durumdadır. Alibaba/Aliexpress, Airbnb, 
Uber gibi farklı alanlardaki firmalar çevrimiçi tüketim fırsatlarını genişle-
tirken, bölünmenin negatif tarafında yer alanlar ise dijital ekonomi tarafın-
dan sağlanan tüketici ve sermaye yelpazesi ile fırsatlarından faydalanmada 
zorlanmaktadır. Dijitalleşme neticesinde radikal sayısallaştırmanın ekono-
mik ortamı yeniden şekillendirmesiyle yeni kazanan ve kaybeden sınıfları 
yaratması ve orta sınıflaşmanın git gide kaybolması muhtemeldir (Larsson 
ve Lindfred, 2020). Yeni dönemde robotik ve yapay zeka gibi imkanlar 
neticesinde bilgisayarlaşma ve otomasyonla iş ve beceri geçersiz kılındı-
ğından dijitalleşmenin istihdam organizasyonlarını önemli ölçüde değişti-
receği muhtemeldir. Sonuçta, hem yıkıcı hem de yapıcı olan bu dönüşüm 
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sürecinde mesleki sistemdeki dijital beceriler artmakta,  dijital erişim ve 
kullanım becerisine sahip olanlar daha yüksek ücret, ödül, unvan ve yetki 
elde edebilmekte, dijital vasıfsız işçiler ise geride kalmaktadır.

2.3. Mekansal Farklılaşmalar Temelinde Kültürel, Etnik ve 
Irksal Eksenler Açısından Dijital Erişim Durumu

İnternet, bilgisayar,  mobil erişim ve sanal kombinasyon cihazları ile 
diğer bilgi iletişim teknolojileri için kullanılan ekipmanlar yaş ve cinsiyet 
grupları, eğitim, iş, istihdam durumu gibi temel eksenlerde ve aralarındaki 
ilişkide değişime neden olmuştur.   Erişim, beceri ve kullanım eşitsizlikleri 
sosyo-ekonomik ve demografik eksenlerde de dijital bölünme ile yeni ve 
eşitsiz sınıflaşmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çok kültürlü top-
lumlarda, farklı konumlarda bulunan ırk ve etnisiteler ile sosyal grupların 
teknolojilere erişme ve kullanma durumları ve genel olarak dijital etkile-
şimlerini sosyal avantajlarını azaltma ve güçlendirme yollarını belirlemek 
önemli bir konudur. 

Farklılaştırılmış bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı, bilgi, sosyal, 
kültürel ve politik kaynaklara çeşitli erişimle bağlantılı olduğundan (Per-
ron ve diğerleri, 2010), farklı ırksal ve etnik grupların etkileşim düzeyi bu 
nedenle önemlidir. ABD başta olmak üzere, dünyanın çoğu bölgesinde de-
zavantajlı ırk, etnikler ve sosyo-kültürel gruplar daha az sosyal sermayeye 
sahip olduğundan dijital ağlar içine dahil olamamakta veya daha küçük 
ağlarda yer almaktadır. Nitekim küresel perspektiften bakıldığında, Ku-
zey-Güney ve Doğu-Batı arasında ekonomik bölünme nedeniyle mevcut 
ırksal ve etnik farklılıklar dijital eşitsizlikleri de artırmaktadır. Dünya nü-
fusunun %14’ü Afrika’da yaşıyor olmasına rağmen, internete ulaşım du-
rumunun %3’ün altında olması da  (IWS, 2020) bu bölünmeyi yansıtan en 
çarpıcı örnektir. Kırsal alanda geri kalmış ekonomik ilişkiler ve cinsiyetçi 
ayrımlar, ırk, etnisite ve kültürel eksenlerde kendini daha çok hissettir-
mektedir. Afrika dışında, yalnızca gelişmekte olan ülkeler için değil, kırsal 
alanlardaki dijital bölünme ABD, AB, Japonya gibi son derece gelişmiş 
ülkeler için de bir endişe kaynağıdır. Kırsal alanlarda network erişimleri, 
genişbant altyapısına daha az yatırım dezavantajıyla birlikte, kentsel alan-
lara göre dijital uçurum sorunu ırk ve etnisite ya da özellikle kültür yoğun-
laşması gibi farklı faktörlerle belirlenir. Yeni nesle dijital altyapının arz 
edilememesi nedeniyle hizmet sunumları, iş kullanımı gerçekleşmemekte, 
bu durum eğitim, iş ve çalışma, tüketim ile istihdamda değinilen sorun-
ları pekiştirmektedir. Onun için, kırsal alanlar “çift dijital ayrım” riskiyle 
karşı karşıya bulunmaktadır (Kelly ve Hynes, 2019, s.11). Aynı toplumda 
ve hatta aynı millette bile ister bölgesel veya istenirse ulusal ya da küresel 
bir sınırlandırmayla kırsal alanda üretim ve tüketim faaliyetlerine yönelik 
sosyal medya, bilişim teknolojisi, kolektivizm gibi amaçlara yönelik yeter-
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sizlikler ortaya çıkmaktadır.  Bu durum, kırsal alan aleyhine kırsal/kentsel 
güç mesafelerine ve  dijital belirsizliklere sebep olmaktadır. 

Bölgesel, ulusal ve küresel kırsal alanlara yönelik internetin dışlanma-
sı eşitsizlikteki diğer marjinalleşme biçimleriyle örtüşmektedir. Yaş, cinsi-
yet gibi demografik algılamaların yanı sıra ırk ve etnisitelere yönelik algı 
ile kültürel normlarda değişimin katılığı nedeniyle kırsal ve kentsel alan et-
kileşimleri dijital eşitsizliğin temel eksenlerinden biri olarak belirmektedir.  
Kırsal alanlardan kentsel alana ırksal eksende dijital eşitsizlikler bağlamın-
da avantajlar da ortaya çıkabilmektedir. Azınlık ırksal ve etnik gruplardaki 
bireylerin normalleşme ile çeşitlendirme faaliyetleriyle çevrimiçi ağlara 
erişerek sosyal ağlarını ve sosyal sermayelerini dönüştürebilmeleri buna 
örnek gösterilebilir. Diğer taraftan ırksal, etnik veya kültürel azınlıklar her 
ne kadar çoğunluk durumundaki ırk ve baskın kültüre göre dezavantajlı bir 
durumda olsa da azınlık olan etniğin kentsel ortama göç etmesi, yerleşme-
si, eğitim alması, iş hayatına atılması neticesinde dijital eşitliğin yönün-
de değişim meydana gelebilmektedir. Bu durum azınlık grupların sosyal 
sermaye ve sosyo-ekonomik durumlarını ne ölçüde dönüştürebildiklerine 
bağlıdır. Dolayısıyla, bu tür gruplardaki hareketlenmelerin dijital eşitsiz-
liklerin, birey ve gruplar arasındaki farklılaşmaların  giderilmesi amacıyla 
kullanılması akademik ve politik bir rol olarak benimsenebilir.

Son yıllarda, bilgisayarların ve internetin yaygın kullanımı, sanayi 
devriminden dijital devrime geçişe neden olurken, dijital ayrımın gelenek-
sel olarak ırk, cinsiyet, sosyoekonomik statü ve sınıf gibi temel eksenler 
üzerinden derinleştiği görülür. Ancak sosyal veya kültürel tanımlayıcıları 
olan insan grupları arasındaki bilgisayar ve internet erişimi eşitsizliklerini 
yaş, cinsiyet, eğitim, iş ve ırk gibi sınıflandırma faktörleriyle dijital bö-
lünme/ayrım tanımlanırken, sağlık ve engellilik eksenleriyle ortaya çıkan 
durum unutulmaktadır.  

2.4. Sağlık Olanaklarına Erişim ve Bakım Açısından Dijital 
Eşitsizlikler

Dünyada sağlık hizmetleri, bilişim ve iletişim teknolojilerinin devre-
ye girmesiyle hızlı bir dönüşüm geçirmiştir. Bu dönüşüm, öncelikle artan 
bakım maliyetinin sürdürülebilir olmadığı kabulünden kaynaklanmaktadır 
(Chandola, 2016). Bilişim teknolojileri bakım sağlama, sağlık sonuçları-
nı iyileştirme, acil sağlık yönetimi, ilaç kontrol sistemi ve daha adil bir 
sağlık sistemi oluşturma zorluklarını çözmek için umut verici bir araç ola-
rak görülmektedir. Ulusal sağlık veri sözlüğü, çekirdek kaynak yönetim 
sistemi, ulusal sağlık bilgi sistemi, merkezi hekim randevu sistemi, ilca 
takip sistemi, elektronik belge yönetim sistemi, sağlık bilişim ağı, e-nabız 
kişisel sağlık sistemi, ESİM, acil sağlık otomasyon sistemi, e-reçete, mer-
kezi laboratuvar işletim sistemi, hastalık yönetim platformu, sağlık turizmi 
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portalı (Birinci, 2019) ve 2020 itibariyle “hayat eve sığar” uygulamasıyla 
acil veya genel sağlık ihtiyacı, sonrası ve yönetim planlamasına yönelik 
kamusal ve özel alanda dijital dönüşümler meydana gelmiştir. Sağlık uy-
gulamaları olarak adlandırılan bu teknolojiler, klinik bakıma erişimi iyi-
leştirmek, hastaları tıbbi durumlarını izleme ve kendi kendine yönetme ve 
maliyetleri kontrol etme konusunda güçlendirmek için kullanılmaktadır. 
E-sağlık hizmeti sunumunu ve sonuçlarını iyileştirme potansiyelini en üst 
düzeye çıkarmak için, dijital eşitsizlikleri daha iyi kavramamız gerekiyor. 

Dijital eşitsizlikler ve diğer sosyal eşitsizlikler arasındaki bağlantı, 
e-sağlık için sosyal eşitsizlikleri daraltma veya genişletme potansiyelinin 
anlaşılmasında özellikle önemlidir. Kötü sağlık yükünün önemli bir bölü-
münü yaşayan dezavantajlı sosyal gruplar, e-sağlık sistemlerini etkili bir 
şekilde kullanma ile ilgili erişim, beceri ve tutumlardan yoksun olma ola-
sılığı en yüksek olanlardır (Braveman & Gottlieb, 2014, s.19-27). Sosyo-
ekonomik statüdeki eşitsizlikler, hastalıklarda, risklerde ve tıbbi tedavide 
meydana gelen değişikliklerin dinamik doğası nedeniyle, kalıcı sağlık eşit-
sizliklerinin temel nedenidir (Wilson, 2009). Dijital eşitsizlik araştırmaları, 
bu yönüyle mevcut eşitsizliklerin yeni ortaya çıkan e-sağlık sistemlerinden 
elde edilen farklı erişim, kullanım ve faydalara nasıl katkıda bulunduğunu 
anlamak için önemlidir. Bu gelişme bir dizi acil soruya yol açmakla birlik-
te, sağlıkta dijitalleşmeye yönelik kapsamlı araştırma ihtiyacını da ortaya 
çıkarmaktadır. E-sağlık sistemleri sosyal sağlık eşitsizliklerini daraltması 
için uygulanması, yüz yüze ve dijital sağlık hizmetleri dengesinin tasar-
lanması yolları gereken dijital beceri ve kullanım ile birlikte kapsamlı bir 
şekilde araştırılmalıdır. 

3. Sonuç

Dijital eşitsizlik ile ilgili araştırmalar henüz başlangıç   aşamasındadır. 
Dolayısıyla, çalışma zemini kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duymaktadır. 
Dijital eşitsizliğin yerel, ulusal ve bölgesel farklılaşmalarının ortaya çıka-
rılması çalışma amaçlarıyla birlikte hızla gelişecektir.  Dijital çağda uzun 
süre devam eden eşitsizliklerin hangilerinin  güçlendiği, hangilerinin yerine 
yenilerinin getirildiği ve hangi eşitsizlik biçimlerinin azaldığı henüz belli 
değildir. Bildiğimiz şey, dijital bölünme, dışlama ve eşitsizlik eksenlerinin 
iktidar ilişkilerinin yeniden biçimlendirilmesiyle sonuçlanması gerektiği-
dir. Bunu hem ırk, sınıf ve cinsiyet gibi mevcut toplumsal eşitsizlikler hem 
de dijital alemde ortaya çıkan eşitsizlikler üzerinden temellendirmek ge-
rekmektedir. Çalışmada mevcut genel eşitsizlik eksen ve ayrımları dijital 
eşitsizlikteki etkileriyle birlikte ele alındı. 

Ampirik bir perspektifle çalışmalar ele alındığında, dijital eşitsizlik 
çalışmalarında araştırma sınırı birçok yöne doğru genişleyebilmektedir. 
Bazı araştırma çizgileri, tek yönlü veya çift yönlü nedensel bağlantıların 
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aydınlatılmasına odaklanmaktadır. Bu tür nedensel bağlantılar tipik olarak 
cinsiyet, sınıf ve ırk gibi özelliklerle veya zaman ve para gibi kaynaklarla 
ayırt edilen bireylerin belirli çevrimdışı (dez)avantaj biçimlerini ve belirli 
dijital katılım biçimlerini birleştirmektedir. Gelişmekte olan ve gelişmiş 
ülkelerde yapılan araştırma hatları, dijital eşitsizliklerin işgücü piyasaları, 
okullar, kuruluşlar ve devlet gibi kurumlarla ilişkili olduğunu göstermek-
tedir. Bu kapsamda, dijital eksen ve ayrımların farklılaşmasıyla avantaj ve 
dezavantajların ortaya çıktığı söylenebilir. 

Bu dinamik temel alanların yanı sıra, dijital sosyal eşitsizlikler ve bü-
yük sosyal veriler arasındaki ilişkiye odaklanan araştırma projeleri, büyük 
sosyal verilerin kendisini sosyal bilimin gittikçe daha fazla alanına kattı-
ğı için şüphesiz gelecekte gerçekleşecektir. Çevrimiçi veri toplamayı dü-
şünen araştırmacıların, araştırma tasarımı ve anket metodolojisi üzerinde 
çalışmanın yanı sıra, dijital eşitsizlik üzerine yapılmış olan çok disiplinli 
araştırmalardan faydalanması da gerekmektedir. İnternet öncesi çağda veri 
toplama hakkında öğrendiklerimizi eşzamanlı olarak geliştirerek ve dijital 
teknolojilerin sağladığı olanaklardan yararlanarak ilerlemeliyiz. Geçmişin 
derslerini koruyan bütünleştirici ve ileriye dönük bir yaklaşım bize iyi hiz-
met edecektir. Onun için dijital veri toplama yöntem ve tekniklerinden de 
yararlanılarak gelişmekte olan eksen ve ayrımlar ortaya çıkarılmalıdır. Te-
mel sosyodemografik değişkenlerle kaynaşan dijital eşitsizliklerin kafa ka-
rıştırıcı gelecek potansiyeliyle bu şekilde yüzleşilebilir. Ortaya çıkabilecek 
yeni ayrım, bölünme ve eşitsizlikler hem özel ve kamusal davranış hem 
de davranışsal önlemler için geçerlidir. Ne de olsa, daha yüksek eğitim ve 
daha zengin olma eğilimindeki kişilerin dijital beceri ile internet erişim 
ve kullanımına ilişkin avantajlarının da daha yüksek olacağı  beklenmek-
tedir. Politik bağlantı ölçütleri, topluluk değişimine yönelik görüşler ve 
sivil / politik katılımla uyumlu kişisel özellikler de bu durumu etkileyen en 
önemli unsurlar olabilir. 
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GİRİŞ

Örgütsel üretkenlik, verimlilik ve başarıyı belirleyen en önemli ölçüt-
lerden birisi performanstır. Bir kurum, kuruluş ya da işyerini ayakta tutan 
en önemli bileşenler arasında performans vardır. Örgütsel etkinlik, bir ku-
rum yada kuruluşun sahip olduğu kaynakları optimum düzeyde kullanarak 
amaçlarını gerçekleştirme kabiliyetidir. Verimlik ise minimum girdi kulla-
narak maksimum çıktıyı elde etmek olarak tanımlanabilir. Örgütsel başarı 
ise belirtilen bir zaman dilimi içerisinde belirli hedeflere ulaşabilmektir.

İşletmelerde önemli ölçüde sermaye işçiler ve çalışılanlar için har-
canır ve bunun geri dönüşü olarak işçi ve veya çalışanların beklenen bir 
seviyede performans göstermesi beklenir. Örgüt, kurum, kuruluş ve işlet-
melerin varlıklarını sürdürebilmesi çok önemlidir ve bu da büyük ölçüde 
performansa bağlıdır. Performans, işletme içinden veya dışından kaynak-
lanan sebeplerden etkileneceği gibi çalışanın kendisinden kaynaklanan se-
beplerden de etkilenebilir. İşletmenin içerisindeki aydınlatma ve ısıtma sis-
temleri, makine ve teçhizatın kendisinden kaynaklanan problemler, tedarik 
süreci, vb. değişkenler işçi performansını etkileyen dışsal sebepler arasın-
da gösterilebilir. Kişisel yetenek ve kabiliyetler, eğitim düzeyi, tecrübe, iş 
ile uyumluluk, örgütsel bağlılık, meslektaşlar arası uyum gibi faktörler ise 
işçinin kendisinden kaynaklanan içsel faktörlerdir.

İşletmelerde işçi performansı genel bir bütün olarak değerlendirile-
bileceği gibi, ayrı ayrı bileşenler olarak da ele alınabilir. Literatürde işçi 
performansı üç farklı kola ayrılmıştır ve bu üç farklı performansı etkile-
yen bileşenler de kendi içindeki farklılıkları ile birlikte incelenmiştir. Bu 
üç farklı performansın ilki görev performansı (task performance)’dır ve 
bu performans görev tanımlarında yer alan ilkelere göre belirlenir. Görev 
performansını etkileyen unsurlar arasında, genel olarak kişinin sahip oldu-
ğu yetenek, tecrübe, eğitim, demografik özellikler ve iş koşulları yer alır. 
Genel performansı oluşturan ikinci bir performans ise, içeriksel-bağlamsal 
(contextual) performanstır. İçeriksel-bağlamsal performans, bir çalışanın 
kendisinden doğrudan yapması istenilemeyen ve iş tanımlarında resmi ola-
rak yer almayan, fakat sergilenmesi durumunda kesinlikle takdir edilen 
ve çalışılan kurum ya da kuruluşa pozitif katkı sağlayan görev ve davra-
nışlar bütünüdür. Üçüncü performans türü ise, işe devam etmemedir. İşe 
devam etmeme (absenteeism), çalışanın sağlık durumunda ve diğer kişisel 
faktörlerde herhangi bir aksaklık olmamasına rağmen işe devam etmeme 
durumudur.

Performansın en üst düzeyde olması işletmeler tarafından arzu edilir 
fakat gerçekleşen durum bazen arzu edilenden farklı olabilir. İşçi/çalışan 
performansını etkileyen birçok içsel ve dışsal sebepler vardır. Bu sebepler 
arasında mobbing (psikolojik taciz/örgütsel taciz/yıldırma )davranışı son 
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zamanlarda oldukça gündeme gelmeye başlamıştır. Personelin hem per-
formansını hem de sağlığını önemli derecede etkileyen bu davranış, işlet-
meler için hem maddi hem de manevi olarak telafisi olmayan kayıplara 
sebebiyet vermektedir. Bu kayıplardan en büyüğü ise çalışanların perfor-
manslarında gözlemlenen düşüş, çalıştıkları yere karşı bağlılığın azalması, 
sağlık sorunlarının baş göstermesi ve en son aşama olarak da çalışanın 
işinden istifa etmesidir.

Literatürde psikolojik taciz, örgütsel taciz ya da örgütsel yıldırma 
(mobbing) olarak adlandırılan bu davranış üzerine birçok çalışma vardır. 
Bu çalışmaların büyük bir çoğunluğunda; psikolojik tacizin sebepleri, bu 
davranışı uygulayanların kişilik yapısı, mobbinge maruz kalanın (mağdu-
run) kişilik yapısı ve sağlık durumu ve sağlığında meydana gelen problem-
ler/bozulmalar, bu davranışın hukuki boyutu ve ispat edilme süreci ile bu 
davranışın çalışanın/işçinin genel performansı üzerindeki etkileri araştırıl-
mıştır.

Bu çalışmanın amacı, psikolojik tacize maruz kalan çalışanların per-
formansındaki değişiklikleri literatür taraması yaparak ortaya koymaktır. 
Mevcut literatür daha çok psikolojik taciz kavramının farklı boyutları 
üzerine yoğunlaşmaktadır. İşçinin/çalışanın genel performansı ve sağlık 
durumu ağırlıkla üzerinde durulan konulardır. Performansın üç farklı bile-
şen olarak incelenmesi ve bu bileşenleri etkileyen faktörlerin farklılık arz 
etmesi, psikolojik tacizin çalışan performansı üzerinde negatif etkilerinin 
bilinmesine rağmen farklı performans türlerin üzerinde nasıl bir etkiye sa-
hip olduğunu sorusuna cevap verecek çalışmaların az olmasından dolayı 
bu çalışmaya ihtiyaç vardır.

Çalışmamızdaki ana soru ‘Psikolojik tacizin çalışanın/işçinin genel 
performansı üzerindeki etkisi nedir? ’ olarak tanımlanmıştır. Detaylı bir 
şekilde incelenecek olan alt sorular ise şöyledir:

•	 Psikolojik taciz (mobbing) mağdurun görev performansını nasıl 
etkilemektedir?

•	 Psikolojik tacizin (mobbingin) mağdurun bağlamsal-içeriksel per-
formansı üzerindeki boyutu nedir?

•	 Psikolojik tacizin (mobbingin) mağdurun işe devam edip etme 
davranışı üzerindeki etkisi nedir?

MOBBİNG DAVRANIŞI ve TANIMI

Mobbing davranışı ile ilgili ilk çalışmalar ve tanımlar İsveçli psikolog 
ve üniversite profesörü Heinz Leymann tarafından yapılmıştır. Zamanla 
mobbing davranışı için birçok farklı tanım gündeme gelmiştir. Leymann 
(1990), mobbing'i, ‘’bir ya da birden fazla kişi tarafından genellikle bir ça-
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lışana/işçiye yönelik olarak sistematik bir şekilde yönlendirilen, düşmanca 
ve etik olmayan iletişim” (s. 120) olarak tanımlamıştır.

Leymann, bir çalışmasında etik olmayan ve düşmanca davranışları ta-
nımlayan bir vakayı analiz etmiştir. Çalışmasına konu olan kişi Norveç’te 
bir fabrikada makine tamir bakımından sorumlu olan yetenekli ve yüksek 
bir ücretle çalışan Leif adında bir işçidir. Leif aslen Danimarkalıdır ve bu 
sebepten dolayı Danimarkalı aksanı ile konuşur. Bu yüzden de meslektaş-
larının aşağılayıcı, onur kırıcı, zorlayıcı ve ayrımcı tavır ve davranışlarına 
maruz kalmaktadır. Zamanla bu baskıcı tutum Leif in düşük bir perfor-
mans sergilemesine ve psikomatik problemlerin ortaya çıkmasına, buna 
bağlı olarak da işe gelmemesine sebep olur. İlerleyen zamanlarda ise Leif 
tamamen hastalanır, iş performansı daha da düşer ve sonunda işini kaybe-
der. Arkadaşları tarafından Leif’e gösterilen bu davranışlar ‘’etik olmayan 
ve düşmanca’’ olarak tanımlanmaktadır ve mobing davranışının kendisidir.

Bir davranışın mobbing olarak kabul edilebilmesi için; o davranı-
şın son altı ay içerisinde tekrarlanarak yapılıyor olması (Leymann 1990; 
Cemaloğlu, 2007; 79), saldırgan, aşağılayıcı ve etik olmayan davranışın 
işyerinde gerçekleşiyor olması, mobing davranışını uygulayan ve bu dav-
ranışa maruz kalan arasında bir güç dengesizliğinin olması ve kurbanın bu 
durumdan etkilenmiş olması gerekmektedir ( Yücetürk, 2012; 137-138). 
Burada kabul gören ölçüt ise, olumsuz, etik olmayan ve düşmanca davra-
nışların düzenli olarak günlük haftalık ya da aylık belirli periyotlarla tek-
rar edilmesi ve bu sürecin altı aydan az olmamasıdır. (Hecker, 2007: 440; 
Leymann, 1996; s. 165).

Dünya Sağlık Örgütü Mobbing’i güç kullanarak bireylerin veya grup-
ların psişik, zihinsel, etik ve sosyal gelişimlerine zarar veren davranış ve 
tutumlar olarak tanımlamıştır. Sandvik (2003) mobbingi bir kurumda veya 
işyerinde güçlü olan üyelerin, güçsüzlere yönelik olarak uyguladığı de-
vamlı, odaklanılmış ve zarar verici bir iletişim şekli olarak ifade etmiştir. 
Bunlarla birlikte farklı anlamlar da mobbing ile ilişkilendirilmiştir. Mağ-
durun egosunu öldürmek, sindirmek, caydırmak, farklı nedenlerle kurbanı 
izole etmek, sözlü saldırganlık, aşağılama ve dedikodular gibi arkadaşça 
olmayan davranışlar; işyerinde duygusal istismar; psikolojik tehdit ve ta-
ciz, mobbingi tanımlamak için kullanılan diğer kavramlardır (Leymann, 
1996; Lewis, 2003; Pompili vd., 2008; Gül, 2012; Divincova ve Sivakova, 
2014; Qureshi vd., 2015;).

Mobbingin yaygın olarak kullanıldığı diğer bir anlamı ise psikolojik 
tacizdir.  İnsanın beden ve ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen bu taciz 
davranışı, iletişim problemlerine sebep olmakta ve hem kişi hem de kurum 
performansını aşağıya çekmektedir (Şenerkal ve Çorbacıoğlu, 2015). Bir 
çalışanın kötü muameleler için seçildiği durumlar psikolojik tacizin teme-
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lini oluşturur (Schultz vd., 2004; 154). Bir ya da daha fazla kişinin diğer bir 
çalışanı korkutma, sindirme ya da küçük düşürme amaçlı davranışlarının 
yanında, yönetimi işlevsiz ya da işin yapılmasını engelleyici sabotaj içeren 
çabalar ise Namie tarafından psikolojik taciz olarak tanımlanmıştır (2009).

2000’li yıllar ile birlikte ülkemizde kamu ve özel sektörünün gündemi-
ne giren mobbing davranışı zamanla ciddi örgütsel problemlere yol açmış 
ve gerek idareyi gerekse de yargıyı yakından ilgilendiren bir sorun haline 
gelmiştir. Şenerkal ve Çorbacıoğlu  (2015) gerek devlet kurumlarında gerek-
se özel sektörde etkisinin gösteren mobbing davranışının, örgütsel kültüre, 
kişisel ilişkilere ve işçi performansı ve sağlığına ciddi ölçülerde zarar ver-
meye başladığını çalışmalarında ifade etmişlerdir. Kanıtlanması ve ortaya 
çıkarılması zor bir durum olan mobbing (psikolojik taciz) davranışı 2009 
yılında çıkarılan bir yasa ile Türk Ticaret kanununda suç olarak yer almıştır. 
Daha sonrasında ise 2011 yılında çıkarılan bir Başbakanlık Genelgesi ile psi-
kolojik taciz kavramı idari mevzuatın bir parçası haline gelmiştir.

MOBBİNG (ÖRGÜTSEL TACİZ) DAVRANIŞININ 
SEBEPLERİ

Psikolojik tacizin birçok örgütsel ve kişisel sebepleri vardır. Avrupa 
Güvenlik ve Sağlık Ajansı'na göre, örgüt üyeleri arasındaki iletişim so-
runları, hazırlık yapmadan örgütsel yapıyı değiştirme kararları, güncel so-
runlarla baş edememe ve gelecekteki sorunları önceden tahmin edememe, 
istikrarsız bir ekonomi ve volatilite, mevcut ve gelecek sorunları tanımakta 
başarısız bir örgüt kültürü, örgüt üyeler arasındaki memnuniyetsizlik ve 
zayıf ilişkiler mobbingin başlıca nedenleri arasındadır. Bu sebeplere ek 
olarak birçok farklı etmenlerden de bahsedilebilir.

Kötü örgütlenmiş üretim süreci ve çalışma koşulları, problem çözüm 
yönetimindeki zayıflıklar (Leymann, 1996), yanlış işe alım süreci, sınır-
lı pozisyonlar için rekabet, farklı ve verimsiz örgütsel yapı, bütçeleme-
de sorunlar ve insan kaynaklarının tahsisindeki aksaklıklar, liderlik türü, 
örgütsel küçülme ve iş güvensizliği, örgütsel çevre (Tigrel ve Kokalan, 
2009; Davenport, 2009; Chirumbolo ve Areni, 2005), sosyal çalışma sis-
temi ve bireysel farklılıklar, çalışanlar arasındaki güç dağılımı, kıskançlık 
(Qureshi vd., 2015), örgütsel ödüller ve dinsel etnisite, üst düzey perfor-
mans gösterme ve buna bağlı olarak ödüllendirilme, egonun abartılması 
ve tecrübe kıdeminden dolayı gayri resmi gücün kullanılması, (Gül, 2012) 
mobbingin diğer nedenleridir. Bu sebeplere ek olarak; kötü bir yönetim 
tarzı ve rekabet ortamı, örgüt içerisindeki adaletsiz tutum ve davranışlar, 
yetki, sorumluluk ve görev dağılımının net olmaması, takım çalışmaların-
daki yetersizlikler ve iletişim eksikliği (Davenport vd., 2003) örgüt içeri-
sinde psikolojik tacize zemin hazırlayan faktörlerdir. Organizasyonlardaki 
değişim ve yenilenme faaliyetleri, sektördeki değişmeler, küçülme planları 
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ve ekonomik düzenlemelerin psikolojik tacize yol açabileceği belirtilmek-
tedir ( Baron ve Neuman,1998; Davenport vd., 2009). Liderlik ve yönetim 
tarzı ile kurum kültürü de mobbing davranışının ortaya çıkmasında etki-
lidir. Liderin bütün çalışanlara karşı eşit davranmaması, anlaşmazlık du-
rumlarında hakkaniyetten uzaklaşılması, örgüt içerisinde eşitlik inancının 
olmaması da bu durumda etkilidir. Kötü organize edilmiş bir üretim süreci 
ve  çalışma şartlarındaki bozukluklar ile zayıf çatışma yönetimi (Leyman, 
1996) örgüt içi uyumsuzluğu ve olumsuz davranışları teşvik eder. Ek ola-
rak işe alımlarda yanlış süreçlerin takip edilmesi, az sayıdaki kadro veya 
pozisyonlar için artan rekabet, farklı ve verimsiz bir organizasyon yapısı, 
bütçelemede ve kaynakların dağıtılmasındaki adaletsizlikler ve iş garanti-
sinin olmaması, mobbing davranışının ortaya çıkmasına yol açan diğer se-
bepler olarak sıralanabilir (Chirumbolo ve Areni, 2005; Tigrel ve Kokalan, 
2009; Davenport, 2009;).

Psikolojik tacize maruz kalan işçilerin genel bir profili ortaya çıkarıl-
maya çalışıldığında bazı ortak özelliklere rastlanmaktadır. Bu özellikler 
arasında; mağdurların işlerini en şekilde yapmaya çalışan, üretken, başarı-
lı, idealist, işini seven, çalışma kuralları ile iş etiği ve ahlakına uygun dav-
ranan, duygusal yönden zeki olarak nitelendirilebilecek, yumuşak başlı ve 
kişisel ilişkilere önem veren kişiler olma özellikleri karşımıza çıkmaktadır 
(Gün 2009). Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) raporuna göre ise; 
çalışma hayatlarında zeki, dürüst, yaratıcı ve başarılı olarak tanımlanan 
duygusal zekâsı yüksek kişilerin mobbing davranışına daha sık maruz kal-
dıkları ifade edilmektedir.

Diğer taraftan psikolojik taciz eylemeni gerçekleştiren kişilerde de 
kabul görmüş bazı davranışlar ve kişilik özellikleri mevcuttur. Çobanoğlu 
(2005) bir çalışmasında bu kişileri daha çok korkak ve takıntıları olan, iş 
etiği ve ahlakını benimsememiş, belirli psikolojik rahatsızlıkları olabilen 
şahsiyetler olarak tarif etmiştir. Ek olarak, başkalarının başarılarından ra-
hatsız olan, sahip olduğu konumu kaybetmekten korkan, kendisiyle aynı 
fikir ya da siyasi görüşe sahip olmayan ve bu farklılıklara sahip meslektaş-
larına tahammül edemeyen kişiler de psikolojik taciz eylemini gerçekleşti-
ren kişiler kategorisine girmektedir. İşyerlerinde psikolojik taciz uygulayı-
cılarının büyük bir bölümünü yönetici kesim oluşturmaktadır. Workplace 
Bullying Institute’un 2007 yılında ABD’de yaptığı bir araştırma da bu du-
rumu destekler niteliktedir. Bu araştırmaya göre psikolojik taciz uygulayı-
cıları arasında %72 gibi büyük bir oranla yönetici ve patronlar yer almak-
tadır. Bu oranı %18 ile psikolojik tacize maruz kalanların iş arkadaşları ve 
%10 luk bir oranla ise astlar takip etmektedir. Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’nin psikolojik taciz konulu raporunda (2010:12), psikolojik taciz uy-
gulayıcıları eleştiriye tahammül edemeyen ve ilgiye susayan kişiler olarak 
tanımlanmaktadır. Aynı raporda, psikolojik taciz uygulayıcılarının kötü bir 
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çocukluk dönemi geçirdikleri, toplum ve aile baskısına maruz kaldıkları 
bilgisi yer almaktadır. Bu kişilerin daha önce olumsuz olayların karşılaşıp 
bu olayların kurbanı olmaları, yöneticiliğin ve örgütün kendilerine tanıdığı 
hakları yanlış yorumlamaları ve bencil bir kişilik yapısına sahip olmaları, 
bu kişilerin psikolojik taciz uygulamasına neden olabilmektedir (2010:12). 
Tınaz’a (2006) göre, bireyi örgüt kurallarını kabul etmeye zorlama, psiko-
lojik taciz davranışından zevk alma, önyargılı olma, bencillik, ayrıcalıklı 
olduğuna inanma ve kendisinden üstün olanları kıskanma, mobbingi uygu-
layan kişilerin özelliklerine ilave olarak söylenebilir.

PERFORMANS TÜRLERİ

Performans genel bir kavram olarak değerlendirilebileceği gibi farklı 
başlıklar altında da incelenebilir. Örgütsel tacizin çalışanların farklı per-
formans bileşenleri üzerindeki etkisini daha detaylı bir şekilde inceleyebil-
mek için bu performans türlerini açıklamak ve bunların hangi faktörlerden 
etkilendiğini belirtmek faydalı olacaktır.

Literatürde performans üç ayrı başlık alında incelenmiştir. Bunlardan 
ilki görev performansı (task performance)dır. Görev performansı örgütler 
için çok önemli bir niteliği sahiptir ve üretilen mal ve hizmetlerin büyük 
bir bölümü bu performans sonucu ortaya çıkar. Jawahar ve Ferris (2011) 
görev performansını, hammaddeyi mal ve hizmetlere dönüştürmek için ça-
lışanlar tarafından gerçekleştirilen herhangi bir iş etkinliği olarak açıkla-
maktadır. Görev performansı ayrıca kuruluşun teknik çekirdeğini koruyan 
ve hizmet veren faaliyetlerini de içerir. Bu faaliyetler içerisinde önemli 
bilgileri çalışılan kuruma sağlama, kurum içi koordinasyonu yürütme ve 
danışmanlık görevleri yer alabilir (Motowidlo ve Scotter; 1994). Görev 
performansı faaliyetleri resmi olarak belirtilmiş ve iş tanımlarında yer al-
mıştır (Katz ve Khan, 1978). Örgüt içerisinde çalışanlardan iş tanımlarında 
belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmeleri istenir ve böylece işletmeye katma 
değer sağlanır. Görev performansını yerine getirmede çalışanların bilgi be-
ceri, eğitim geçmişi, yetenek, tecrübe gibi kriterleri önemli rol oynar. Bu 
kriterlerin zayıf olması durumunda istenilen performansa ulaşılamayabilir. 
Bu kriterler temelde örgütsel olarak belirlenmiş davranışları yerine getir-
mek için uygulanır (Bish ve Kabanoff, 2014). Bu davranışları yerine geti-
ren bir çalışan çalışmış olduğu kuruma gerekli katkıları sağlar.

Performansın bir diğer bileşeni ise içeriksel-bağlamsal (contextual 
performance) performanstır. Bağlamsal performans “resmi olarak gerekli 
olmayan ancak kesinlikle takdir edilen ve değer verilen ve daha çok isteğe 
bağlı davranışlar olarak görülen performans’’ olarak tanımlanır (Jawahar 
ve Ferrish, 2011, s.253). Örgüt içerisinde çalışanlardan bu performansı ser-
gilemeleri beklenmez fakat çalışanlar tarafından sergilendiği zaman örgüt 
içerisindeki uyuma pozitif yönde katkılar sağlar. Bağlamsal performans 
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davranışları, direkt olarak işletmenin teknik çekirdeğini etkilememekle 
birlikte, teknik çekirdeğin işlediği geniş kapsamlı örgütsel, sosyal ve psi-
kolojik ortamı destekler (Motowidlo ve Scotter, 1994). Bağlamsal olarak 
olumlu bir performans sergileyen çalışanların örgüt içerisindeki uyuma ve 
diğer çalışanların motivasyonuna sağladığı katkılar yadsınamaz. Gönül-
lülük faaliyetleri, başkalarıyla yardımlaşmak ve işbirliği yapmak, orga-
nizasyonel hedefleri desteklemek, sebat etmek, çaba göstermek ve istekli 
olmak, organizasyonel değerlere ve politikalara uymak ve organizasyonel 
sadakat, bağlamsal performans davranışlarına örneklerdir. (Borman ve 
Motowidlo, 1997; Jawahar ve Ferrish, 2011). Bağlamsal davranışlar işye-
rindeki astların, iş arkadaşlarının ya da üstlerin davranışlarından etkilenir. 
Örgüt içerisindeki uyumsuzluklar, motivasyonu düşürücü ve etik olmayan 
davranışlar, yapılan işlerin takdir edilmeme ve beğenilmemesi bağlamsal 
performansı olumsuz yönde etkileyen davranışlar olarak sıralanabilir.

Performansın üçüncü ve son bileşeni ise işe gelmeme (absenteeism)’ 
dir. Örgütler için genel performansı etkileyen ve uzun vadede maliyeti çok 
fazla olan bir performans türüdür. Örgütlerde bu durumun genelde mini-
mum seviyede olması istenir. Bu performans türü personel devir hızı ola-
rak da adlandırılabilir. Bir organizasyona katılmak ve o örgüte kalmak, 
belirtilen günler ve saatler arasında çalışmak işe devam edip etmemenin 
en temel göstergelerinden birisidir. (Katz ve Khan, 1978). İşe gelmeme, 
örgütsel kayba sebep olan en büyük etkenler arasında gösterilebilir. Genel 
olarak organizasyonel performans, tamamlanmamış görevlerden dolayı 
düşüş gösterir. Buna ek olarak artan bir işe gelmeme eğilimi ve personel 
devir hızının yükselmesi yeni işe alımlar ve eğitim faaliyetlerini gerektirir 
ki bu da örgütler için oldukça maliyetli olabilir. Çalışanın sağlık problem-
leri, işe gelmemenin en temel sebebidir.

Farklı performans türlerine ek olarak, genel iş performansını etkileyen 
farklı etkenleri incelemek, mobbing davranışı ile performans arasındaki 
ilişkiyi daha net olarak anlamamıza yardımcı olacaktır. Bir çalışanın ge-
nel iş performansı esas olarak motivasyondan ve kişisel tutumlardan et-
kilenir. Motivasyon, bir hedefe ulaşmak için neden ve nasıl çalışmamız 
gerektiğinin altında yatan temel sebeptir. (Pearce, 2006, s.82). Motivas-
yon ve tutumların ana unsurları bireysel ve organizasyonel faktörlerdir. 
Değerler, kişilik, yetenek, bilgi, deneyim, demografi ve duygular bireysel 
faktörler olarak adlandırılır. Diğer yandan; liderlik tarzı, görev tanımları, 
organizasyon yapısı (dikey ve yatay), hedefler, kültür ve ödüller organi-
zasyonel faktörleri oluşturur. Bu farklı değişkenler birbirleriyle etkileşime 
girer; böylece nihai ürün olarak iş ve performansa yönelik motivasyon ve 
kişisel tutumlar oluşur. Performansı etkileyen birçok faktör olmasından ve 
bu faktörlerin birçoğunun mobbingden etkilenmesinden dolayı mobbing 
davranışı ve performans arasında kuvvetli bir ilişki vardır.
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MOBİNG DAVRANIŞININ ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ 
NEGATİF ETKİLERİ

Herhangi bir organizasyonda, mobbing hem çalışanlar hem de kuru-
luşlar üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle çalışanlar arasında büyük bir 
sorun olarak görülmektedir. Bu sorun, çok sayıda akademik çalışma ile 
belgelenmiştir. Elde edilen bulgular mobbingin hem çalışanlar üzerinde 
hem de kuruluşun kendisi üzerinde birçok olumsuz etkileri olduğunu gös-
termektedir. Üretim sürecinde artan maliyetler, yüksek personel devir hızı, 
yüksek devamsızlık oranları, artan hastalık ve izin günlerine bağlı olarak 
işlerin aksaması, çalışanın motivasyon eksikliği, iş tatmininin azalması, 
zayıf örgütsel bağlılık, baş ağrısı, kardiyovasküler problemler, mide bo-
zuklukları, depresyon gibi sağlık sorunları ve kaygı, mobbingin hem çalı-
şanlar hem de organizasyon üzerindeki negatif etkileri olarak sıralanabilir. 
(Leymann, 1996; Tigrel ve Kokalan, 2009; Ertüreten vd., 2013; Divincova 
ve Sivakova, 2014; Qureshi ve ark. 2015;). Bu olumsuzluklara ek olarak, 
mobbinge maruz kalan işçilerin sağlık durumlarında kötüleşmeler ve buna 
bağlı olarak işten ayrılmalar örgütler için bir kayıp olarak görülmektedir. 
Yeni işe alımlar, personel eğitimleri örgütler için oldukça maliyetli bir sü-
reçtir.

MOBBİNG DAVRANIŞI VE PERFORMANS ARASINDAKİ 
İLİŞKİ

Performansı etkileyen faktörler arasında kişisel ve organizasyonel 
değişkenler yer almaktadır. Kişisel değişkenler arasında değerler, kişilik 
özellikleri, yetenek, tecrübe, demografik özellikler ve hisler yer alırken; 
organizasyonel değişkenler arasında ise liderlik yaklaşımı, görevler, hedef-
ler, kültür ve ödüller yer almaktadır. Kişisel ve organizasyonel değişken-
lerden etkilenen motivasyon ve işe karşı tutumlar, performans üzerinde ol-
dukça etkilidir. Kişisel tutumlar arasında ise iş tatmini ile örgütsel bağlılık 
yer almaktadır. Motivasyon ile görev performansı, bağlamsal performans 
ve işe devam edip etmeme arasında doğru bir ilişki söz konusudur. İşe 
karşı tutumlar ile görev performansı arasında herhangi bir ilişki bulunmaz-
ken, işe karşı tutumlar bağlamsal performansı ve işe devam edip etmeme 
durumunu doğrudan etkilemektedir.

SONUÇ

Bu çalışmada, mobbing davranışının çalışanların üç farklı performansı 
üzerindeki etkileri literatürde yer alan çalışmalardan faydalanılarak ortaya 
çıkarılmaya çalışılmıştır. Literatürde birçok çalışma mobbing davranışının 
işçinin; sağlığı, genel performansı, iş tatmini, motivasyonu, işe devam edip 
etmemesi ve örgütsel değişkenler gibi birçok konu üzerinde etkisi olduğu-
nu ortaya çıkarmıştır.
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Birçok çalışma, mobbing davranışının örgütsel bağlılığı ve iş tatmini-
ni düşürdüğünü, işçi devir hızını ve istifaları artırdığını göstermiştir (Ertü-
reten vd., 2013; Murat vd., 2014; Divincova ve Sivakova, 2014). Yaman’ın 
(2008) yaptığı araştırma sonucuna göre, yükseköğretim kurumlarında 
mobbinge maruz kalan öğretim üyelerinin zamanla istifa etmeye yönel-
dikleri ve böylelikle kurumun personel devir hızının arttığı görülmüştür. 
Genel performans düşüklüğü ve iş kalitesindeki azalma da bu çalışmanın 
sonuçları arasındadır. Bu bulgular Tigrel ve Kokalan’ın çalışmalarıyla des-
teklenmektedir. Tigrel ve Kokalan’ a göre üniversitelerde uygulanan mob-
bingin çalışanlar üzerindeki en önemli etkileri arasında işe devam etmeme, 
uzun süren hastalık izinleri, pozisyon ya da uzmanlık alanlarında değişime 
gitme ve sonuç olarak iş performansının azalması yer almaktadır (Tigrel 
ve Kokalan, 2009).

Genel olarak düşük performans, yüksek oranlarda işe devamsızlık 
ve düşük motivasyon, psikolojik tacizin sonuçları arasındadır (Leymann, 
1996; Tigrel ve Kokalan, 2009; Gül, 2012; Ertüreten vd., 2013; Murat vd., 
2014; Divincova ve Sivakova, 2014; Qureshi vd., 2015)

Mobbinge maruz kalan bir mağdur ya da mağdurlar zaman içerisinde 
kendini yalnız ve çaresiz hisseder ve böylelikle sağlık sorunları oluşmaya 
başlar ve bu durum onların iş tatminlerini ve performanslarını düşürür (Da-
venport vd., 2003; Namie ve Namie, 2009).

Duman ve Akdemir (2016) araştırmaları sonucunda mobbingin örgüt-
sel verimsizliğin ve performans düşüklüğünün en önemli sebebi olduğunu 
ortaya çıkmıştır. Ayrıca çalışan performansı ile mobbing arasında ters bir 
ilişkinin olduğu da bu çalışma sonucunda elde edilmiştir. İş gören devir hı-
zındaki artış ve iş tatminindeki azalış da bu çalışmanın sonuçları arasında-
dır. İş görenlerin mobbing davranışından psikolojik olarak etkilenmesi ve 
buna bağlı olarak işe devamsızlıkların artması, çalışanın işini değiştirmesi 
ve sonuç olarak ve personel devir oranının yükselmesi de Mcmahon’un 
(2000) çalışmaları sonucunda elde edilmiştir. Mobbingin işçi devir hızını 
artırmasındaki etkisi Halbur (2005)’un çalışmalarıyla da desteklenmiştir.

Divincova ve Sivakova (2014) mobbingin hem işçi sağlığında hem de 
performansında negatif etkileri olduğunu, aynı zamanda iş tatmininin ve işe 
bağlılığın olumsuz yönde etkilendiğini araştırmalarında ifade etmişlerdir. 
İşçinin kendine güvenin azalması ve buna bağlı olarak iş performansının 
düşmesi Korkmaz ve arkadaşları (2014) tarafından yapılan çalışma sonu-
cunda elde edilmiştir. Aynı çalışmada mobbing davranışının iş etkinliğini 
olumsuz yönde etkilediği ve işçi performansında %83’lere varan bir oran-
da azalmaya sebep olduğu görülmüştür. İşçide yılma, yorulma ve iş tat-
mini ile performansta azalma, mobbingin performans üzerindeki olumsuz 
etkileri arasındaki bulgulardır (Tınaz, 2006; Einarssen ve Raknes, 1997).
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Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde mobbing davranışının işçi 
sağlığı ve genel psikolojisi üzerinde negatif etkileri olduğu görülmekte-
dir. İşe devam etmeme, istifalar ve hastalıktan dolayı izinlerin artması da 
bulgular arasındadır. Bu durum çalışmamızın temelini oluşturan ‘mobbing 
davranışı ve işçinin işe devam edip etmeme durumu arasında nasıl bir ilişki 
vardır’? sorusuna açıklamamıza yardımcı olmuştur. Mobbing davranışının 
işçi devir hızını artırdığı ve işçinin işe gelmemesinde büyük bir etkisinin 
olduğu yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Genel olarak iş tatmininin azalması, motivasyonun olumsuz etkilen-
mesi ve performansın düşmesi mobbingin işçi üzerindeki olumsuz etkileri 
arasındadır. Motivasyonun ve iş tatminin görev performansı, içeriksel per-
formans ve işe devamı etkilediği bilinmektedir. Literatürdeki çalışmalarda 
mobbingin genel performans ve iş performansı üzerinde etkili olduğu or-
taya konulmuştur; fakat mobbingin görev performansı (task performan-
ce) ve içeriksel-bağlamsal performans (contextual  performance) üzerin-
deki üzerindeki etkileri hakkında ayrıntı olarak yapılmış çalışma sayıları 
oldukça azdır. Yapılan çalışmalarda, mobbing dolayısıyla sağlık durumu 
kötüleşen işçilerin görev performansının olumsuz bir şekilde etkilendiği 
anlaşılmaktadır. Fakat mobbing davranışının işçilerin görev performansı 
ve bağlamsal-içeriksel performansları üzerindekiüzerindeki etkileri net 
olarak belirtilmemiştir.

Mobbingin performans üzerindeki etkisini araştırmaya yönelik ça-
lışmalar incelendiğinde literatürde ağırlıklı olarak ‘iş performansı’, ‘iş 
tatmini’ ‘genel performans’ ‘işte devamsızlık’ ‘iş tatmininde azalma’ 
‘performansın düşmesi’ motivasyonun düşmesi’ kavramlarına sıkça rast-
lanmaktadır. Bu kavramlar arasında ‘görev performansı’ (task performan-
ce) çok sık kullanılmamıştır. İçeriksel-bağlamsal performans (contextual 
performans) kavramının kullanım sıklığı ise oldukça azdır. İşçi motivasyo-
nundaki düşüş ve iş tatminin azalması ile bağlamsal performans arasında 
bir ilişki vardır fakat literatür incelendiğinde mobbing davranışının içe-
riksel-bağlamsal performans üzerindeki etkisini doğrudan inceleyen çalış-
malara bu araştırma kapsamında rastlanılmamıştır. Çalışmamızın başında 
ifade edilen ‘mobbing davranışı işçinin içeriksel-bağlamsal performansını 
ne derece etkiler?’ sorusuna yanıt bulmaya yönelik ileride yapılacak olan 
çalışmalar, literatüre katkı sağlayacaktır. Bu tür çalışmalar, mobbing dav-
ranışı ile bağlamsal-içeriksel performans arasındaki ilişkinin anlaşılmasına 
da yardımcı olacaktır.
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Aristoteles “endoksa’ kavramını “herkes, çoğunluk ya da bilge in-
sanlarca kabul edilen en muteber, en bilindik yerleşik sanılar” olarak ta-
nımlar. Bu sanılar ikna edici olmalarına karşın söz konusu meselede niçin 
aksinin açıkça imkansız olduğunu ortaya koymakta yetersizdir. Aristotles 
onları bilgi için kurucu öğeler olmaktan çok, ele alınan sorunun anlaşılır 
kılınması için ayıklanması gereken öğeler olarak görür. Bu tür sanılar ne 
açıkça doğru ne de açıkça yanlış olduklarından ötürü ‘arada’ durmaktadır. 
Aristoteles’in kullandığı yöntem sadece doğru olanı dile getirmek değil 
bunu ikna edici bir biçimde ortaya koymak olduğu için, kimi kez pedego-
lojik kaygılarla kimi kez de bilginin nesnesinin doğası gereği, genel kabul 
görmüş sanıları tartışmalarına dahil eder. Bu bakımdan ‘endoksa’ sadece 
Retorik’in konusu olarak görülemez. Bilginin neyin bilgisi olduğuna bağlı 
olarak, bilginin kesinlik derecesi azaldıkça endoksaların tartışmadaki mer-
kezi konumu artmaya başlar.

Aristoteles’in ‘endoksa’ kavramını açık kılmak için öncelikle  bilgi 
(episteme) ve sanının (doksa) ne ile ilgili olduğuna bakmak gerekecektir. 
Aristoteles’in İkinci Çözümlemeler’de yaptığı ayrım onun episteme anla-
yışıyla yakından ilişkilidir. Bilgi neyin konu edinildiğine göre tasnif edil-
diğinden ötürü, konunun doğal yapısı anlaşılırlığının da sınırlarını çizer. 
Aristoteles’in i) episteme praktike, ii)episteme poitike, iii)episteme theo-
ritike ayrımında ve episteme theoritike’yi a) physike, b) mathematike, c)
prote philosophis olarak alt bölümlere ayırmasında göz önünde bulundur-
duğu ölçüt bu bilgi türlerinin nesneleri arasındaki ayrımdır.  Bilgi ve sanı 
arasındaki ayrım, her ikisinin nesneleri arasındaki farktan kaynaklanır:

“Bilgi ile bilgi nesnesi sanı ile sanı nesnesinden ayrımlı, çünkü bilgi 
tümel ve zorunlu olanlara dayanır, zorunlu olanın başkaca olmasıysa olası 
değil. Kimi nesneler doğrudur ve vardır, ne ki başkaca olmaları olası. İmdi 
açık ki bunlar üzerine bir bilgi olmaz; yoksa başkaca olmaları olanaklı 
olanların başkaca olmaları olanaksız olur. Yine us da (‘us’ dediğim, bil-
ginin ilkesi, kaynağı) tanıtlanamaz bilgi de –doğrudan öncülün kabulüdür 
bu- bunlarla ilgili olamaz. Us, bilgi, sanı, ve bunlarla açıklananlar doğru-
dur; dolayısıyla sanının doğru veya yanlış olabilen, başkaca olması olası 
olan nesneyle ilgili olması kalır geriye. Sanı zorunlu olmayan doğrudan 
öncülün kabulüdür. Dahası, görünenlere uyan bir kabul: sanı sağlam değil, 
doğa da öyle. Başkaca olması olanaksız olan düşünüldüğünde hiç kimse bu 
konudan bir sanıya iye olduğunu değil, bilgiye iye olduğunu düşünür; ne ki 
var olmasına rağmen nesnenin başkaca olmasına da bir engel olmadığın-
dan, sanıya iye olduğu düşünülür: sanı böyle olanlara ait, bilgi ise zorunlu 
olana”(2005: 88 b - 89 a).

Sanının nesnesine ait olarak görülen ayırt edici özellik onun “başka 
türlü de var olabilme” özelliğidir. O halde, sanı sadece bilme yetisinin 
kendisinden  kaynaklanan bir eksikliği değil, “başa türlü de var olabilen” 
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nesneler alanında bilgi talep edilemeyeceğini belirtir. Nitekim, Aristoteles 
Nikomakhos’a Etik (1997a) isimli eserinde bunu açık bir biçimde şöyle 
dile getirir: “her bir alanda ancak konunun doğal yapısı izin verdiği ölçüde 
kesinlik aramak eğitim görmüş kişinin özelliğidir; nitekim bir matematik-
çinin olası şeyler söylediğini kabul etmek, bir söylev ustasından kanıtlar 
göstermesini istemeye benzer” (1094 b 25).

Aristoteles aynı konuda biri bilgi diğeri sanı sahibi iki insan arasındaki 
farkı, söz konusu nesnenin “tanım bakımından her biri için ne olduğunda, 
neliği” açısından ayrı olmasında görür. Bilgi ve sanı sahibi iki kişinin bir 
nesneye atfedilen yüklem konusunda uyuşmasına karşın, bilgi sahibi olan 
özne ve yüklem arasındaki ilişkinin başka türlü olmasının olası olmaya-
cağının bilgisine sahipken ikincisi ise yüklem ve nesne arasındaki ilişkiyi 
olumsal olarak görmektedir. Bu bakımdan olanın “nasıl”ına ilişkin bir ay-
rım vardır(Aristoteles, 2005:89a). Bilgide söz konusu özelliğin nesnelerde 
varlığı, nesnelerle zorunlu olarak bağlantılı olduğu kanıtlanırken sanı da 
nesnelerde var olan özelliğin nesnelerle bağlantısı olumsal olarak kurulur.

Aristoteles’in doğru sanı ile kastettiği şeyin ilineksel anlamda bilmek 
olduğu görülür: “O nesnenin nedeni olduğu için, her bir nesnenin bağlı 
olduğunu nedeni bildiğimizi düşündüğümüzde ve o nesnenin başka tür-
lü olamayacağını bildiğimizi düşündüğümüzde, her bir nesnesi sofistik 
bir tarzda, ilineksel anlamda değil saltık anlamda bildiğimizi düşünü-
rüz.”(2005:71b) Aristoteles, bu nedenle, Platon’un Menon diyalogundaki 
paradoksununa yanıt olarak “öğrenilenin” bir anlamda biliniyor olmasının 
saçma olmadığını söyler. Örneğin, üçgenin açı toplamı iki dik açıya eşit 
olduğu bildiği halde bir öğrenci bir dairenin dörtte birinin bir üçgen ol-
duğunu fark edemeyebilir yine de tümevarımla onun üçgenin tanımı içine 
düştüğünü görebilir” (2005:71a).

Dolayısıyla her öğrenim o olana ait bir ön-bilgiden ve o alanla ilgili 
bir bilgiye bağlı olarak oluşur(2005:71 a 1-11) Aristoteles’in öğrenimin 
başlangıcı olmaya layık gördüğü ilkeler aksiyomlardır(2005: 72a 1-11) 
Yukarıda verilen örnekte bir şeklin üçgen olup olmadığı bilinmeden önce 
üçgenin “ne olduğu”nun bilinmesi zorunlu koşuldur. Bu ön-bilgiye sahip 
öğrenci, tümevarım aracılığıyla zaten en başta kabul ettiği tanımın, belirli 
bir şekle ait olduğunu ve onun tanım gereği zorunlu olarak üçgen olduğunu 
görecektir. Yine bilgi sahibi bir insan ‘A ise B’ olduğunu ve niçin böyle ol-
duğunu bilir iken, deneyim, tümevarım aracılığıyla ‘A ise B’ olduğu doğru 
sanısına sahip olan kişi ise “öyle olduğunu” bilse de zorunlu olarak “niçin 
öyle olduğunu”, niçin zorunlu olarak böyle olduğunu bilmez. Her ikisinin 
de nesneleri aynı olsa da nesneleri arasındaki kurdukları ilişki –biri zorun-
lu diğeri olumsal- aynı değildir.

Aristoteles’in İkinci Çözümlemeler’de nesnesi açısından bilgi ve sanı 
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arasında yaptığı ayrım Metafizik isimli eserinde çok daha açık bir biçimde 
ifade edilir. Aristoteles bu eserinde “olduğundan başka türlü olabilen”in ne 
kanıtlama ne de tanıma sahip olamamasından ötürü zorunlu olanla ilgile-
nen bilimin değil olumsal olanla ilgili olan sanının alanına girdiğini ifade 
eder: “Eğer kanıtlamanın konusu zorunlu olan ise ve eğer tanım sadece 
bilime aitse, öte yandan nasıl ki bilgi, bazen bilgisizlik olan bir bilim ol-
madığı gibi (çünkü bu eğretilik, oturmamışlık durumu, sadece sanıların 
özelliğidir), aynı şekilde olduğundan başka türlü olabilen şeyin kanıtlan-
ması ve tanımı olması da mümkün değilse (çünkü olumsal olanı ele alan 
sadece sanıdır), bireysel duyusal tözlerin ne tanımları, ne de kanıtlamaları 
olamayacağı açıktır.” (1996: 1039b). 

Aristoteles Topikler’de tasım türlerin tartışırken sanının olumsallığı-
na farklı bir açıdan yaklaşır. Tanıtlamalı tasım doğru ve ilksel öncüllere 
dayanır. Diyalektik ise tasımdan farklıdır; öncülleri sanılar üzerine temel-
lenmiştir:

“Uslamlama (sullogismos) doğru ve ilksel öncüllerden ya da onların 
bilgisini ilksel ve doğru ilkelerden türettiğimiz öcülerden hareketle iler-
lendiği zaman tanıtlamadır (apodeiksis). Genel kabul görmüş sanılardan 
(endokson) uslamlama yapıldığında uslamlama diyalektiktir (dialektikos). 
Doğru ve ilksel olan şeyler başka bir şey değil kendileri aracılığıyla inan-
mayı buyurur; çünkü bilimin ilk ilkeleri bakımından “niçin” gibi daha öte 
bir soru sormak gereksizdir aksine her bir ilke kendine inanılmasını buyu-
rur. Öte yandan, genel kabul görmüş sanılar (endoksa), kendilerini herkese 
çoğunluğa ya da bilgelere buyuranlardır –yani, bilgelerin, çoğunluğuna ya 
da en ünlü ve en seçkin olanların tümüne”(1960:100a27-b23).

Özetlemek gerekirse, bilgi ya doğrudan us ile ya da çıkarımsal akıl 
yürütmeyle (dioania) sanı ise sadece çıkarımsal akıl yürütmeyle elde edilir. 
Bilgi, zorunlu öncüllerden ilerleyerek yapılan çıkarım iken sanı olumsal 
öncüllerden yapılan çıkarımdır. Aristoteles bilgi ile sanıyı ayırdığı gibi bil-
gi nesnesi ile sanı nesnesini de birbirinden ayırır. Bilginin nesnesi vardır ve 
tümel ve zorunlu olanlara dayandığı için başkaca olması olanaksızdır. Sa-
nının nesneleri ise doğru olduğu ve var olduğu halde başkaca olması ola-
naklıdır. Doğrudan us ile elde edilen bilgi tanıtlanamaz doğrudan öncülün 
kabulüdür. Sanı ise zorunlu olmayan doğrudan öncülün kabulüdür;  sanı 
sağlam değildir

Aristoteles’in diyalektiğin öncülleri olarak gördüğü sanılar için kul-
landığı terim endoksa, bu öncüllerin belirli bir türden sanı olduğuna işaret 
eder. Aristoteles Topikler’de iki yerde diyalektiğin öncülü (protasis) olarak 
alınan endoksaya dair şu açıklamaları getirir:

“Diyalektik bir önerme herkesin, -ister bilgelerin ya da çoğunluğun 
hepsi ister en hatırı sayılırların çoğu için olsun- çoğunluğun ya da bilgenin 
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olası-sanısına (endokson) uygun paradoksal olmayan bir problemdir. Çün-
kü bilgenin sanısı çoğunluğun sanılarına zıt değilse eğer kabul edilecektir.

Olası sanılara benzeyen önermeler ve olası sayılan sanıların zıtlarını 
çelen önermelerle, kabul edilen sanatların öğrettikleriyle, uygunluk ha-
linde bulunan bütün sanılar da diyalektik önermelerdir. Böylece, zıtların 
ilminin bir ve aynı olduğu bir olası sanı ise zıtların duyusunun da bir ve 
aynı olması, olası sanı (görünecektir… Nihayet, sanatların öğrettikleri ile 
uygunluk halinde bulunan bütün sanıların diyalektik önermeler olduğu 
açıktır. Çünkü bu konularda uğraşanların kabul ettiği gibi olası sanılar ka-
bul olunabilir: Söz gelimi, tıp soruları üzerinde hekim gibi, geometri soru-
ları üzerinde geometrici gibi hüküm verilecektir. Diğer sahalarda da böyle.
(1960:104a8-37.)”

Aristoteles olası sanıların sadece “herhangi birine değil, belirli türden 
insanlara açık olduğunu söyler. Çünkü herhangi birine açık gelen şeyleri 
incelemek bitimsiz bir iştir.”(1960:170b6-8). Olası sanıların genel olarak 
sanılardan ne bakımdan farklı olduğu Eudomas’a Etik isimli eserinde açık 
hale gelir. Aristoteles (1998a), sanılarını temellendirme kaygısı olmadığın-
dan uslamlamaya başvurmayanların sanısının incelemeye gerek olmadı-
ğından ötürü herkesin sanısının denk görülmemesi gerektiğini söyler:

“İmdi mutluluk konusunda kimilerin taşıdığı bütün sanıları  incele-
mek gereksiz (nitekim çocukların, hastaların, zihinsel özürlülerin pek çok 
sanısı var ki, bunlar üzerine akıl taşıyan hiç kimse bir uslamlama yapa-
maz. Zaten bu kişilerin bir temellendirmeye gereksinimleri yok..Çoğun-
luğun sanılarını da incelemek gereksiz, çünkü onlar her konuda, özellikle 
mutluluk konusunda ileri geri konuşurlar (ama yalnızca eski bilgelerin bu 
konudaki sanılarını ele almak gerekiyor). Nitekim bir temellendirmeye 
değil, bir duygulanıma gerek duyan kişiler için uslamlamaya başvurmak 
imkânsız.”(1214b28-1215a2).

Aristoteles’in (1960) kabul ettiği üzere  “Saygın görünen her sanı ger-
çekte saygın değildir. Çünkü saygın olarak adlandırdığımız hiçbir sanı dış 
görünüşte karakterini tamamen göstermez.”(100b26). Aristoteles diyalek-
tik yöntemin öncülleri olan olası sanıların içeriğiyle ilgilenmeden de diya-
lektik yöntemin uygulanabileceğini yadsımaz ve diyalektiğin farklı türden 
kullanımlara sahip olduğunu söyler. Ama içlerinden sadece biri bilimin ilk 
ilkelerine erişmekle bağlantılı olabileceğini düşünür: 

“1) Egzersiz olarak, 2)günlük karşılaşmalarda ve 3) felsefi ilimler 
için. Egzersiz olarak faydalı olması kendiliğinden belli: Bu metoda sahip 
olmamız ileri sürülen konuda bizi daha çok delil serdetmeye muktedir kıla-
caktır. Günlük karşılaşmalarda da faydalıdır; çünkü bir kere halk adamının 
sanılarını sayıp gözden geçirdikten sonra, ona yabancı olan sanılar alanın-
da değil, onun kendi öz sanıları alanında onunla karşılaşabileceğiz ve onun 
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bize pek temelli görünmeyecek olan bütün delilleri bir yana atacağız. 3a) 
Nihayet, felsefi ilimlerin incelenmesine gelince meselelerde her iki yönde 
deliller sağlamak imkânı bize her bir halde hakikat ve yanlışı daha kolayca 
keşfettirecektir.- 3b)Bir başka faydası da her bir bilimin ilk ilkeleri hak-
kındadır: Gerçekte, adı geçen bilime özgü olan birtakım ilkeler üzerine 
dayanarak onlar üzerinde tartışmak imkânsızdır, çünkü ilkeler bütün geri 
kalanın ilk unsurlarıdır; yalnız onlardan her birine karşılık gelen olası sanı-
lar iledir ki bunları gerekli bir şekilde açıklamak lâzımdır. O halde diyalek-
tiğin öz işi, veya en uygun işi buradadır: Çünkü araştırıcı doğası gereğince, 
o bize bütün araştırmaların ilkelerine yol açar”(1960, 101a25).

Diyalektiğin yukarıda alıntılanan farklı kullanım biçimleri esasen ele 
alınan sorunla ilişkilidir. Çünkü öğrencisine bir şey öğretirken onun sanı-
larından başlayan bir öğretmen ya da Sokratik bir tarzda sıradan insanların 
sanısından hareket eden filozof için muhatabının sanısı gerçek anlamda 
bir olası-sanı değil görünüşte olası sanıdır. “Bir öğrencinin algı ya da alış-
kanlık yoluyla bir bilimin ilk ilkelerini edinmiş olduğunu (1998b, 46a17-
22), ve de öğretmeninin onu bilim hakkındaki bilgisini sınamak istediğini 
varsayın. Yapılması doğal olan şey ona kabul edeceği ya da yadsıyacağı 
önermeler sunarak öğrenciyi sınamaktır. Ve kuşkusuz, “öğrenci daima (sa-
dece) ona öyle görünen şeyi kabul etmek zorundadır.” (1960, 159a28-9), 
aksi halde öğretmen öğrencinin gerçekte ne bildiğini keşfedemeyecektir. 
Aristoteles’in diyalektik araştırmalarında esas değerli gördüğü şey öncül 
olarak birbirleriyle aynı derecede olası görünen sanılardır ve anlamda ger-
çek bir sorunun var olmasıdır. 

Aristoteles’e göre diyalektik araştırmada bir sorun (problēma) ortaya 
koyulur: (“A V ~A”) Soruyu yanıtlayan kişi A ya da ~A’yı tercih edecektir.. 
Soruyu soran kişi ona kabul ya da ret edeceği öncüller sunarak, sorular so-
rarak onu çürütmelidir. Yanıtlayan kişi savunduğu önermeyle çelişkili bir 
önermeye kabul etmek zorunda kalırsa sorgulayan başarılı olur. “Diyalek-
tik argümanlar endoksa’dan (ndÒxwn) karşı-tezine (¢ntif£sewj) yapılan 
tasımlardır.” (1866: 165 b3-4). Aksine, yanıtlayan kişi bir öncülü kabul 
ya da ret ederek önceden savunduklarıyla tutarlılık sergilerse sorgulayan 
başarısız olur. O halde diyalektik mümkün olduğunca başarılı biçimde sor-
gulayan ve yanıtlayan rolünü oynamayı sağlayan bir sanattır (technē).

“Bu kitabın amacı, olası sanılardan hareket ederek bizden önce or-
taya koyulmuş ya da bizim ortaya koymamız gereken bir probleme dair 
uslamlamada bulunabileceğimiz (dunesometa sullogiksestai) bir metot 
bulmaktan ve bir delil ileri sürdüğümüz zaman kendiyle çelişen bir şey 
söylemekten kaçınmaktan ibarettir. O halde bizim ilkin diyalektik tasımın 
ne olduğunu kavrayacak tarzda bir tasımın ne olduğunu, çeşitlerinin neler 
olduğunu göstermemiz gerekir, çünkü bizim bu kitapta inceleme konumuz 
diyalektik tasım olacaktır.”(1960, 100 a18-21).
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“Çünkü tek kelime ile, önermeler ve itirazlar ortaya koyabilen kimse 
yetenekli diyalektikçidir.”(1960: 164 b2-4.)

Böyle karakterize edilen diyalektiğin kalbinde diyalektik tasım vardır. 
Diyalektiği daha kesin bir biçimde anlamak çok büyük ölçüde diyalektik 
tasımın doğasını ve onların kullandıkları öncüllerin tipini kavrama soru-
nudur. Esasen diyalektiğin gerçek anlamda bir sorundan geçerek ilerleme-
si ile görünüşte bir sorunu ele alıp ilerlemesi açısından teknik olarak bir 
ayrım yoktur. Nasıl ki hakikati değil iknayı gözeten bir retorikçi bu ne-
denden ötürü icra ettiği sanat bakımından kusurlu bulunmazsa aynı şekil-
de diyalektiğin farklı kullanımları arasında da teknik açıdan hiçbir ayrım 
yoktur. Ayrım içerikle yani ele alınan sorunun gerçek anlamda bir sorun 
olup olmadığını dikkate alınca ortaya çıkar. Gerçek anlamda bir sorunun 
ele alındığı diyalektik araştırmada birbirine zıt iki olası-sanının var olduğu 
doğrudan ama birbirine zıt iki olası sanının olduğu her durumda ortada 
gerçek anlamda bir sorun olmayabilir. Aristoteles Metafizik (1996) isimli 
eserinde metafiziksel araştırmanın doğasına ilişkin yaptığı açıklamada so-
run(aporia) ile kastedilen şeyin ne olduğunun altını çizer:

“Çünkü bir sorunu çözmek isteyen kimsenin önce onu her yönüyle 
incelemesi yararlıdır. Bunun da nedeni 1) düşüncenin daha sonra kendisi-
ne erişeceği kolaylığın daha önceki sorunların çözümünü gerektirmesidir 
ve hakkında herhangi bir şey bilinmeyen bir düğümü çözmek mümkün 
değildir. Ancak düşüncemizin karşılaştığı güçlük nesnenin bizzat kendi-
sinde bir soruna işaret etmektedir. Bundan dolayı daha önce yukarda be-
lirttiğimiz nedenlerden ötürü, 2) gerekse daha önce sorunları her yönden 
incelemeksizin araştırmaya girişmek, nereye gitmek gerektiğini bilmeksi-
zin araştırmaya girişmek, nereye gitmek gerektiğini bilmeksizin yürümek, 
hatta belli bir anda insanın aradığı şeyi bulup bulmadığını bilmemek anla-
mına geleceğinden önce bütün sorunları gözden geçirmemiz gerekir. Çün-
kü aksi takdirde tartışmanın sonunu açık olarak göremeyiz. O, ancak daha 
önce sorunları ortaya koymuş olana açık görünür. 3) Nihayet mahkemede 
karşıt görüşleri savunan insanları dinler gibi birbirine karşıt bütün kanıtları 
dinleyen bir insan zorunlu olarak, daha doğru bir yargıda bulunma imkânı 
elde eder”(1996, 995a27–b4).

’Aporia’ terimini etimolojik olarak ‘aporos’ olan ile ilişkilendirir. İlk 
anlamı itibariyle ‘aporia’, ‘geçit vermez’ yerler, ‘güçlük, darlık’ belirten 
şeyler için kullanılır. Diğer anlamları ‘bir şeyi temin edememek’; ‘ilgilen-
mesi ya da uğraşması güç’ kişiler; ‘ne yapacağını bilmeme, şaşkınlık, sı-
kıntı içinde olma’; hastalık halindeki ‘dert, sıkıntı’; bir kişi ya da şeyin ‘ek-
sikliği’; birinin diğerlerine katılma ‘ihtiyacı’; gemilerin ‘eksikliği’dir (H. 
S. Jones, 1996: 215). Bu terim diyalektikte ‘tartışma için sorun’, ‘güçlük’, 
‘bilmece’ anlamlarına gelir. Vasilis Politis (2004), Aristoteles’in Metafi-
zik’teki yöntemini ‘aporia temelli yöntem’ (aporia based method) olarak 
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adlandırılabileceğini söyler (s.64). Aristoteles Metafizik’in “ilk önce tartı-
şılması gereken sorunları (aporiai) ele almakla işe başlamanın zorunlulu-
ğunu” dile getirmekle başlamasını gerekli görmesi ‘aranılan bilim’ olarak 
metafiziğin tesisinde atılması gereken ilk adımı ifade ettiği kadar metafi-
ziğin asli uğraşını da ifade eder. Politis, ilkin aporiai ortaya koymadan ve 
onlarla uğraşmadan metafizikte araştırma yapmak isteyen, nereye gitmesi 
gerektiğini bilmeyen amaçsızca dolaşan insanların durumunu Platon’un 
(1962) Menon diyalogunda sözü edilen açmaza benzetir: 

“Menon-Peki ama Sokrates, ne olduğunu hiç bilmediğin bir nesneyi 
araştırabilirsin? Hiç bilinmeyen bir şeyi araştırmak için, onu ne şekilde ta-
sarlayacaksın? Diyelim ki, bahtın oldu da iyi bir nokta buldun, bu noktanın 
o nesneye ait olduğunu nerden anlayacaksın?

Sokrates-Ne demek istediğini anlıyorum, Menon, mantık oyuncula-
rın o tanınmış sözünü ortaya atıyorsun. O söze göre insan için ne bildi-
ği şey üzerinde araştırmada bulunmak mümkündür, ne de bilmediği şey 
üzerinde; bilinen şey üzerinde araştırma lüzumsuzdur, çünkü zaten bilinir. 
Bilinmeyen şeye gelince, ne araştırılacağı bilinmediği için araştırma ol-
maz.”(80d-e). 

Aristoteles aporia ile tam olarak neyi kastettiğinin açıklamasını Topi-
ka isimli eserinde yapar: “Aporia zıt uslamlamaların bir eşitliği değildir…
Bundan başka, bu tarzda tarif edenlerin (aporiayı zıt uslamlamaların eşitliği 
olarak tanımlayanların) sonucu neden olarak veya aksine koydukları olu-
yor…”(1960, 145b4). Aristoteles’e göre zihin karışıklığının sebebi birbiri-
ne zıt uslamlamalar arasındaki eşitlik değildir, gerçekte “ bir sorunun her 
iki yönünde uslamlama yaparken, her şey her yönden eşit göründüğü vakit, 
hangi yönü benimseyeceğimiz hakkında zihin karışıklığı içindeyiz.”(1960: 
1145b17-20). O halde açıktır ki sorun, birbirine zıt olası sanılardan de-
ğil bizim aporia halinde olmamızdan yani her ikisini olası görmemizden 
kaynaklanır. Aristoteles’in aporia üzerine bu açıklaması Aristoteles’in di-
yalektik yöntemini Sokrates’in elenkhus yöntemine yakınlaştırır. Çünkü 
her ikisi aporia halini bir sorunun çözümü için gerekli görür. Bu anlamda 
aporia sonuç değil araştırmanın başlangıç noktasıdır. Politis, belirli apori-
a’yı tanımamızın dört biçimde bilgi araştırmamıza yardım ettiğini söyler:

“İlkin, bir aporiayı tanımak araştırma için bize motivasyon sağlar. 
Bunun nedeni belirli bir aporiayı tanımanın bizde zihinsel bir aporia hali-
ne neden olmasıdır. İkincisi, aporia araştırmamıza yön ve hedef verir. Bu 
aporianın mantıksal yapısı, onun ikilemsel yapısıdır. Üçüncüsü, araştır-
dığımız ister bulalım ister bulmayalım aporia bize bir anlatım biçimi (bir 
kriter) sağlar, çünkü aporiayı yeterli bir biçimde yanıtladığımızda aradığı-
mızı bulmuşuzdur. Ama bu, kuşkusuz, yanılmaz olmak şöyle dursun, tam 
güvenle uygulayabileceğimiz bir ölçüt değildir; çünkü bir apoiraya yeter-
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li bir yanıtı teşkil eden şeyin kendisi açık olmayabilir. Dördüncüsü, ilgili 
aporiaların bir toplamı belirli bir konu alanının çevresini çizmemize yar-
dım edebilir; o filanca ve benzer, apoiralar tarafından karakterize edilen 
bir konu alanıdır. Örneğin, Aristoteles metafiziğin III. Kitapta listelenen 
aporialar ve benzerlince karakterize edilen konu olduğunu düşünür.”(Po-
litis, 2004:71).

Kuşkusuz aporia hali episteme yönünde temel bir itki sağlasa da Sok-
ratik diyalogların sonunda gördüğümüz gibi parlayan ama bir anda sönen 
bir varoluş hali de olabilir. Aristoteles’in “tüm insanların doğası gereği bil-
mek istediği” varsayımı aporia halinden ileriye yönelik bir adım atmak 
için doğal bir eğilimin var olduğunu müjdelese de epistemenin her şeyden 
önce bir potansiyel olduğu düşünüldüğünde yanıtlama arzusunun sadece 
bir arzu olarak kalması olasıdır.

Eğer tanıtlama ve diyalektik uslamlama arasındaki fark ilkinin kesin 
diğerinin olası olan öncüllerden çıkması ise diyalektik uslamlamada apo-
ria çözüldüğünde öncüllerden ayakta kalan öncülün statüsünün değişmez: 
Muteber ve olası olsa da sanı olmaya devam eder. O halde “diyalektik 
uslamlamanın ayakta kalan öncülünün” bize bilimin ilkelerini vermeye-
ceği açıktır (2005: 1981b18). Aristoteles’in eserlerinde çeşitli vesilelerle 
araştırma için daha önceki düşünürlerin görüşlerinin önemine vurgu ya-
par. Bunlar arasında önemsedikleri “insanlar arasında farklı devirlerde bir 
ya da iki kez ya da ara sıra değil aksine sonsuz çoklukta görülen” (1952: 
339b28); insanların zihnine tekrar tekrar gelen.”(1997b, 1.3.270b19) ; 
ve “her bir sanat ve bilimlerde günümüze değin kalıntılar gibi korunmuş 
olan”(1952: 1074b10) sanılardır. Aristoteles “çağların deneyimlerini göz 
ardı etmememiz” (1921:1264a) gerektiğini söyler. Burada amaçlanan “za-
ten keşfedilmiş olan şeyden en iyi biçimde yararlanmak ve hatalarını dü-
zeltmeye çalışmaktır”(1959:1329b34). Aristoteles(1996) bu anlamda haki-
kat araştırmasının ortaklaşa bir çaba olduğunu vurgular.

“Hakikat araştırması bir yandan zor öte yandan kolaydır. Bunun ema-
resi hiç kimsenin hakikati yeterince elde edememesinden görülür, öte 
yandan kolektif olarak hataya düşmeyiz, aksine her biri şeylerin doğasına 
dair doğru bir şey söyler ve bireysel olarak hakikate çok az katkı yapar ya 
da hiçbir katkıda bulunmazken hep birlikte hatırı sayılır miktarın birik-
mesidir… sadece görüşlerine katıldığımız kimselere değil daha yüzeysel 
görüşler ifade etmiş olanlara da minnettar olmamızdır doğru olan. Eğer 
Timotheus olmasaydı lirik şiirimizden çok şey kaybedeceğimiz doğrudur 
ama Phrynis olmasaydı Timotheus da olamazdı. Hakikat üzerine görüşleri-
ni ifade etmiş olanlar içinde aynı şey geçerlidir; çünkü bazı düşünürlerden 
belirli sanıları miras aldık bununla birlikte ötekiler daha önce gelmiş olan-
ların görünmesinden sorumlu olmuşlardır”(993a30-b18).
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Yine de geçmişten gelen olası-sanıların bilimsel bir araştırma için ge-
çici bir hipotezden öte bir şey olmadığı, çoğu kez yanlışlanmak için kul-
lanıldığı unutulmamalıdır. Bir anlamda, Karl Popper’in bilimsel teori için 
uygun gördüğü ‘yanlışlanabilirlik’ ölçütünün Aristoteles’in diyalektik tası-
mın öncülleri için uygun gördüğü düşünebilir (Babür,2002:19).
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GİRİŞ

Son günlerde tüm dünyayı etkisi altına almış olan COVID-19 salgı-
nı çalışma dünyasını pek çok değişen koşul ile karşı karşıya bırakmıştır. 
Dünyanın ekonomisi en güçlü ülkeleri bile ekonomi dışında ani gelişen 
bu durum ile başa çıkma, çalışma koşullarını düzenleyerek bazı sektör-
lerde devamlılığı sağlayarak hizmetlerin devamı, ekonominin tamamen 
durmaması adına kararlar almaktadır. Bu gelişmeler ışığında sektörler de 
kendi devamlılıklarını sağlamak, bu olumsuz süreci başarılı bir şekilde at-
latabilmek için çalışma koşullarında önemli uygulamalar başlatmışlardır. 
Dünyadaki diğer ülkeler gibi Türkiye’de de bilgi iletişim teknolojileri ile 
uzaktan çalışma sağlanırken, bankacılık gibi bazı sektörler yarı zamanlı 
çalışma, tekstil ve kimya gibi bazı sektörler üretim bandı değişikliğine gi-
derek sağlık malzemesi üretimine yönelmişlerdir. Değişen şartlara uyum 
sağlama gücünü kendinde bulamayan işletmeler ise ücretsiz izin, işçi çı-
karma, işyerini kapatma gibi olumsuz sonuçlar ile bu süreçte dayanıklılık 
gösterememiştir. Süreç belirsizliğini korurken tüm ülkeler ekonomik bir 
çıkmazla başa çıkabilmek için normalleşme adımları atmak için bir dizi 
önlem planları ile kurallar belirlemektedir. Bu süreçte yaşananlar, çalışan-
lar üzerinde de farklı etkiler yaratarak örgütlerin bu süreçten başarıyla çı-
kabilmesinin çalışanların dayanıklılığına bağlı bir değişim süreci olduğunu 
vurgulamaktadır. Örgütsel dayanıklılığın sağlanabilmesi için çalışan daya-
nıklılığı kavramının önemi ortaya çıkmıştır.

Dayanıklılık kavramı literatürde genellikle psikolojik araştırmalar-
da ele alınmıştır. Dayanıklılığın ilk kavramsallaştırılması çocukların ve 
ergenlerin klinik çalışmaları sırasında (Anthony, 1974; Garmezy, 1974, 
1981; Rutter, 1979, 1985; Werner ve Smith, 1982) olmuştur. Araştırmalar 
daha sonra ileri yaş ve farklı gruplara genişletilerek devam etmiş ve daya-
nıklılıkla ilişkili özelliklerden bazıları benlik saygısı, iç kontrol odağı ve 
öz-yeterlilik (Masten ve Garmezy, 1985) olarak belirlenmiştir. Kavramın 
dilimize çevrilerek Türkçe karşılığının belirlenmesi konusunda eş anlam-
lı ifadelerin bulunması nedeniyle tam olarak belirlenememiştir. Basım ve 
Çetin (2011) tarafından yapılan çalışmada psikoloji bilim alanında çalışan 
Profesör ve Doçent ünvanına sahip bilim insanları arasında oluşan görüşler 
sonucunda “psikolojik dayanıklılık” ifadesinin kullanılmasının doğru ola-
cağı ifade edilmiştir. Dilimizde “resilience” kelimesinin karşılığı, “kendi 
kendini toparlama gücü”, “toparlanma”, “güçlülük’, “psikolojik güçlülük”, 
“dirençlilik”, “esneklik”, “yılmazlık”, “sağlamlık”, “psikolojik dayanıklı-
lık”, “dayanıklılık”, “psikolojik sağlamlık” gibi pek çok kavrama karşılık 
gelmektedir. Ancak çalışmada Türkçe’ye uyarlanan ölçeğin ismi nedeniyle 
dayanıklılık ve çalışan dayanıklılığı kavramları kullanılacaktır.

Dayanıklılık kavramı genellikle ciddi bir sıkıntı veya travma deneyim-
lerine rağmen olumlu bir adaptasyonu yansıtan bir olgu veya süreç olarak 
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tanımlanmaktadır. Bu tanım içerisinde kastedilen önemli sıkıntı ilk araş-
tırmaların çocuk ve ergenler üzerindeki klinik çalışmalarını destekleyecek 
şekilde ebeveyn psikopatalojisi veya düşük sosyo-ekonomik durum gibi 
olumsuz yaşam durumlarıdır. Bunlara ilaveten çocuk istismarı ve önemli 
bir kişinin kaybı gibi olumsuz yaşam olaylarını kapsamaktadır (von Soest 
vd., 2010: 215). 

Dayanıklılık, stresle başa çıkma yeteneğinin bir ölçüsü olarak kabul 
edilmekte ve herkesin sıkıntı karşısında gelişmesini sağlayan kişisel özel-
liklerini somutlaştırdığı ifade edilmektedir. İç ve dış stres faktörleri her 
zaman mevcuttur ve bireylerin bu olaylarla başa çıkma yeteneği, önceki 
aksaklıklar karşısında meydana gelen hem başarılı hem de başarısız adap-
tasyonlardan etkilenmektedir (Connor ve Davidson, 2003:76).

Meredith vd. (2011) dayanıklılık hakkındaki geniş literatürü gözden 
geçirmiş ve önceki araştırmacılar tarafından 104 tanımın literatüre ka-
zandırıldığı belirtilmiştir. Bu tanımlarda ortak olarak üzerinde durulan 
alt kavramların, bireyin sahip olduğu temel yetenekler, olumsuz olaylara 
uyum sağlama yeteneği ve sıkıntıdan sonra olumlu değişiklikler olduğu 
ifade edilmektedir. Rabenu ve Tziner (2016) dayanıklılık literatürünü te-
mel alarak dayanıklılık kavramı içeriğinin bulanık durumunu bir derece-
ye kadar ortadan kaldırma amacıyla yaptıkları çalışmalarında dayanıklılık 
yapısının içeriğini sistematik olarak sınırlamaya çalışmışlardır. Literatürü 
gözden geçirerek, tanımlamak için dört temel yönü tespit ettiklerini ileri 
sürmüşlerdir. Bu dört temel yönü, stres ya da sıkıntılı durumla başa çıkma 
yöntemleri, dayanıklı davranış zaman aralığı, gelişme düzeyi ve dayanıklı 
sonucun etki alanı olarak nitelendirilmişlerdir.

Dayanıklılık kapasitesini tartışırken, araştırmacılar tipik olarak bir bi-
reyin önemli sıkıntılar karşısında olumlu uyum gösterme yeteneği veya 
olasılığı ile ilişkili kişisel, ailesel, örgütsel ve topluluk faktörlerini ele al-
mışlardır (Masten, 2001; Masten ve Narayan, 2012).

Meredith vd. (2011), psikolojik dayanıklılığın çalışma tanımını kulla-
narak psikolojik dayanıklılığı teşvik eden kanıta dayalı faktörleri tanımla-
mak için bu dayanıklılık faktörlerini birey, aile, organizasyon (veya birim) 
ve toplum düzeyinde faaliyet gösterip göstermediklerine göre sınıflandır-
mışlardır.

Kişisel Düzey Faktörleri: Pozitif başa çıkma, olumlu etki, olumlu 
düşünme, gerçekçilik, davranışsal kontrol, fiziksel uygunluk, fedakârlık.

Aile Düzeyi Faktörleri: Duygusal bağlar, iletişim, destek, yakınlık, 
besleyicilik, uyum.

Birim Düzeyi Faktörleri: Pozitif komuta iklimi, takım çalışması, 
uyum.
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Topluluk Düzeyinde Faktörler: Aidiyet, uyum, bağlılık, toplu etkin-
lik.

Fikretoğlu ve McCreary (2012), dayanıklılık tanımlarının çoğunun, 
önemli sıkıntılardan geçtikten sonra olumlu uyum belirtileri gösteren bir 
kişiyi vurguladığını belirtmiştir. 

Hodliffe (2014) çalışmasında, dayanıklılık kavramının literatürdeki 
mevcut yapısı ve teorideki boşluklardan yola çıkarak çalışan dayanıklı-
lığını; çalışanların örgüt tarafından kolaylaştırılan ve desteklenen gelişti-
rilebilir kapasitesi olarak kavramsallaştırmaktadır. Burada geliştirilebilir 
kapasite ile değişen çalışma koşulları karşısında pozitif yönde başa çıkma, 
uyum sağlama ve mevcut kaynakları gelişim için kullanmak kastedilmek-
tedir. Bu kavramsallaştırma Luthans (2002) tarafından yapılan dayanıklılık 
tanımını da kapsayacak şekilde bir kişilik özelliğinden ziyade bir kapasite 
olarak geliştirilmiştir.

Fikretoğlu ve McCreary (2012), önceki araştırmacıların dayanıklılık 
göstermenin iki tanımlayıcı özelliği üzerinde tutarsız olduklarını belirtmiş-
tir. Bunlardan biri “önemli sıkıntı”nın nasıl ölçüldüğü, ikincisi ise “pozitif 
adaptasyon” ile tam olarak ne kastedildiğidir.

İşyeri araştırmalarında, olumsuzluk genellikle daha önce anlatılanlar 
gibi işyeri stres faktörlerine maruz kalmanın takip edilmesiyle incelen-
mektedir. Bir meslek bağlamında meydana gelen travmatik olaylar ke-
sinlikle önemli sıkıntılar oluşturmaktadır. Ayrıca işyerinde yaşanan cinsel 
taciz, küfürlü/istismarcı denetim veya işyeri ortamından kaynaklı fiziksel 
stres faktörleri gibi özellikle yoğun stres faktörlerine kronik olarak maruz 
kalmak da önemli sıkıntıları temsil etmektedir (Britt vd., 2016: 381). 

Pozitif adaptasyon için klinik psikolojideki araştırmacılar tipik olarak 
zihinsel sağlığın kendi raporlarına odaklanırken (Bonanno, 2012), gelişim 
psikolojisindeki araştırmacılar, tipik olarak, bireylerin sosyal, duygusal ve 
fiziksel gelişimdeki kilometre taşlarını karşılayıp karşılamadığı ve yetkin-
likle ilgili görevlerdeki performans da dahil olmak üzere olumlu adaptas-
yonun göstergeleri olarak daha geniş bir sonuç yelpazesini incelemektedir 
(Masten, 2001; Masten ve Narayan, 2012).

Dayanıklılığı ölçmek için bir dizi ölçek geliştirilmiştir, ancak bu öl-
çekler ne yaygın olarak kullanılmış ne de belirli örneklere uygulanarak 
genelleştirilememiştir (Connor ve Davidson, 2003: 77). Literatürde çok 
yaygın kullanımı olmamakla birlikte karşımıza çıkan ölçeklerden bazıları-
na çalışmada yer verilmiştir.

* Dayanıklılık Ölçeği (Resilience Scale-RS)

Wagnild ve Young (1993) tarafından geliştirilen ölçek, 25 maddeden 
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oluşan 7 puanlık (1-7) bir derecelendirme ölçeğidir. Tüm maddelerin puan-
ları birleştirildiğinde puan ne kadar yüksek ise dayanıklılığın derecesinin 
de o denli yüksek olduğu kabul edilmektedir. Kişisel yeterlilik ve benlik ile 
yaşam kabulü olmak üzere iki alt faktörden oluşmaktadır. Yazarlar ölçeğin 
iç tutarlılık güvenilirliği ve kapsam geçerliliğinin sağlandığını belirtmiştir. 
Ölçek öncelikle yetişkin deneklerin test edilmesinde kullanılmakla birlikte 
her yaştan ve etnik gruptan örneklerle iyi çalıştığı doğrulanmıştır. Yang, Li 
ve Xia (2012), RS’nin 14 maddeden oluşan kısa bir versiyonunun geçerli-
liğini doğrulamıştır.

* Ego Dayanıklılık Ölçeği (Ego Resilience Scale-RS14)

Bu ölçek 1996 yılında Block ve Kremen tarafından psikiyatrik olma-
yan bağlamlarda dayanıklılığın ölçülmesinde kullanılmak üzere geliştiril-
miştir. Yazarlar ölçeği “ego dayanıklılığı” olarak adlandırırken, temelde 
bir kişinin koşullarındaki değişikliklere uyum sağlama açısından değer-
lendirilen dayanıklılığı kapsamaktadır. Ego Dayanıklılık Ölçeği toplam 14 
maddeden oluşmaktadır. Bu ölçeğin puanlarının uyum sağlama yeteneği 
ile ilgili olduğu için zeka ile pozitif olarak ilişkili olduğu, ölçeğin bireyin 
başarısızlık ve hayal kırıklığı ile baş etme becerisini değerlendirme yetene-
ğini desteklediği ifade edilmiştir.

* Baruth Koruyucu Faktörler Envanteri (Baruth Protective Fac-
tors Inventory-BRFI)

Baruth ve Carroll (2002) tarafından geliştirilen ve dört ana koruyu-
cu faktörü değerlendiren ölçek 5’li likert tipinde hazırlanan 16 maddeden 
oluşmaktadır. Uyarlanabilir kişilik, destekleyici ortamlar, stres azaltıcılar 
ve telafi edici deneyimler olarak belirlenen alt faktörler kapsamında ölçe-
ğin güvenirlik ve geçerlik için daha fazla teste ihtiyaç duyulduğu yazarlar 
tarafından belirtilmektedir. 

* Connor & Davidson Dayanıklılık Ölçeği (Connor–Davidson Re-
silience Scale-CD-RISC) 

Connor ve Davidson (2003) tarafından geliştirilen ölçek 25 maddeden 
oluşmaktadır. Dayanıklılık düzeyi daha az ve daha çok olan bireyleri ayırt 
eden ölçek 5 puanlık (0-4) bir değerlendirmeye sahiptir. Stres, başa çıkma 
ve uyum araştırması kapsamında dayanıklılık kavramını ölçmektedir. Beş 
alt faktöre ayrılmakta olan ölçek için geçerlik ve güvenirlik analizleri ya-
pılmıştır.

* Ergen Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği (Adolescent Resilience 
Scale-ARS)

Oshio vd. (2003) ortak çalışması ile geliştirilen ölçek 21 maddeden 
oluşan 5 puanlık (1-5) bir derecelendirme ölçeğidir. Dayanıklı bireylerin 
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psikolojik özelliklerini derecelendiren ölçek, Japon gençleri için tasarlan-
mıştır ve üç alt faktör içermektedir. Ortalama hesaplama yöntemleri ile 
elde edilen toplam ölçek puanı ve alt ölçek puanları ile değerlendirilmekte-
dir. Yapı geçerliliği, klinik ortamda ve genel örneklem üzerinde test edile-
rek sağlandığı rapor edilmiştir. Dayanıklılık özelliklerini değerlendirmesi-
ne rağmen dayanıklılık sürecini test etmemekte ve sadece bir uygulama ile 
aynı örneklemde kullanılması nedeniyle farklı örneklemlerde test edilmesi 
gerekmektedir.

* Yetişkinler İçin Dayanıklılık Ölçeği (Resilience Scale for 
Adults-RSA)

Friborg vd. (2003)’in birlikte geliştirdiği ölçek 37 maddeli ve 5 nok-
talı anlamsal bir fark ölçeğidir. Yetişkinlere yönelik koruyucu kaynakları 
ölçmeyi amaçlamaktadır. Kişisel yeterlilik, sosyal yetkinlik, aile tutarlılığı, 
sosyal destek ve kişisel yapı olarak adlandırılan beş alt faktörden oluşmak-
tadır. Daha sonra yapılan çalışmalarda kişisel yapı boyutu ikiye ayrılarak 
altı boyutun daha iyi açıkladığı anlaşılmıştır. Yazarlara göre ölçek, yeniden 
kazanılması önemli ve zor olan ruhsal sağlığı koruyucu faktörlerin var-
lığını değerlendirmek için sağlık ve sosyal psikoloji alanında geçerli ve 
güvenilirdir.

* Kısa-Dayanıklılık Başa Çıkma Ölçeği (Brief-Resilient Coping 
Scale-BRCS)

Sinclair ve Wallston (2004) tarafından geliştirilen ölçek 4 maddelik ve 
5 puanlı (1-5) bir ölçektir. Bireylerin stresle başa çıkma eğilimlerini ölç-
mek için tasarlanmıştır. Ölçek çok az madde içerdiği için güvenirlik ve ge-
çerliliğin minimum standartları karşılayacak düzeyde olduğu belirtilmiştir.

* Koruyucu Faktörler Ölçeği (Scale of Protective Factors-SPF)

2015 yılında Ponce-Garcia vd. tarafından dayanıklılığın kapsamlı bir 
ölçümünü yakalamak için geliştirilmiştir. Travma yaşayan bireyler arasın-
da tampon oluşturmak için bir araya getirilen faktörler ile doğrudan di-
renç gösteren bileşenleri takip edebilecek işleyişteki stres ve bozulmaya 
odaklanmaktadır. Başlangıçta 35 madde ve dört alt boyut olarak tasarlanan 
ölçeğin, geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda 24 madde ve dört alt 
faktörlü (sosyal destek, önceliklendirme ve planlı davranış, sosyal beceri-
ler, hedef etkinliği) yapısı ve model uyumu doğrulanmıştır. 

* Belirleyici 6-Faktör Dayanıklılık Ölçeği (Predictive 6-Factor Re-
silience Scale-PR6)

Belirleyici 6-Faktörlü Dayanıklılık Ölçeği, dayanıklılığın nörobiyolo-
jik temelleri ve sağlık hijyeni faktörleri ile teorileştirilmiş ilişkiye dayanı-
larak geliştirilmiştir (Roussouw ve Roussouw, 2016). Ölçek dayanıklılığı 
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birbiriyle ilişkili birkaç kavramla ilgili altı alanın bir fonksiyonu olarak 
ölçmektedir. Bunlar vizyon, soğukkanlılık, azim, akıl yürütme, işbirliği ve 
fizyolojik sağlıktır. Ölçeğin iyi bir iç tutarlılığa sahip olduğu ve diğer sağ-
lık önlemleri ile sağlık hijyeni skorlarıyla ilişkili olduğu bulunmuştur.

* Akademik Dayanıklılık Ölçeği (Academic Resilience Sca-
le-ARS30)

Akademik Dayanıklılık Ölçeği, dayanıklılığı akademik başarı bağ-
lamında değerlendirmek için kullanılan yeni bir ölçüdür. Simon Cassidy 
(2016) akademik dayanıklılığı, zorluklarla karşılaşmasına rağmen eğitim-
de devam etme ve başarılı olma eğilimi olarak tanımlamaktadır. Akademik 
sıkıntı, hem bilişsel duygusal hem de davranışsal tepkilere odaklanan çok 
boyutlu bir yapıdır. Ölçek 30 maddeden oluşmakta ve 5’li likert tipinde-
dir. Bu ölçekteki maddeler azim, yansıtma ve uyarlanabilir yardım arama, 
olumsuz etki ve duygusal tepki olarak adlandırılan üç faktörden birine gir-
mektedir. Azim faktörü ile yansıtma ve uyarlanabilir yardım arama faktö-
ründeki yüksek puanlar, üçüncü faktördeki düşük puanlar dayanıklılığın 
derecesinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin son derece güvenilir 
olduğu ve puanların akademik öz-yeterlik ölçüsü ile anlamlı derecede iliş-
kili olduğu bulunmuştur. 

Ülkemizde dayanıklılık konusundaki ölçek çalışmaları incelendiğin-
de, Basım ve Çetin (2011) Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçe-
ğinin Türkçeye uyarlamasını yapmıştır. Test-Tekrar Test yöntemi ile gü-
venirlik ve geçerliliği sağlanmıştır. Orijinal ölçeğin altı alt faktörlü yapısı 
da doğrulanmıştır. Çakar, vd. (2014), Ryan ve Caltabiano tarafından 2009 
yılında Avustralya’da geliştirilen Yetişkin Yılmazlık (Dayanıklılık) Ölçeği 
(Resilience in Midlife Scale)’nin Türkçe’ye uyarlamasını yapmışlardır. Öl-
çeğin yapı geçerliliği ve modeli doğrulanmıştır. Kısa Psikolojik Dayanık-
lılık Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlaması ve geçerlik ve güvenirlik çalışması 
Doğan (2015) tarafından yapılmıştır. Tek faktörlü yapının doğrulandığı, 
iç tutarlılığın sağlandığı ve bağıntılı geçerlik bağlamında pozitif ilişkiler 
tespit edilmiştir. Bir diğer çalışmada ise, Işık (2016) tarafından Psikolojik 
Dayanıklılık Ölçeği geliştirilerek geçerlik ve güvenirlik değerlendirmesi 
yapılmıştır. Ölçek 21 madde ve üç alt faktörden oluşmaktadır. Meydan 
okuma, kendini adama ve kontrol alt faktörleri de doğrulanmıştır.

 Çalışmada kullanılan Çalışan Dayanıklılığı Ölçeği (Employee Re-
silience Scale-EmpRes) Hodliffe (2014) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 
geliştirme çalışmasında, bireylerin değişen çalışma koşulları ile başarılı 
bir şekilde başa çıkmanın yanı sıra bu koşullardan bir takım dersler çıkar-
tarak uyum sağlama ve gelişim gösterdikleri dönüşümsel bir süreç olma-
sı üzerine odaklanılmıştır. Bu şekilde kapasitenin gelişmesi, çalışanların 
yeni zorluklarla karşılaştıklarında daha esnek ve uyarlanabilir olabilmeleri 
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için geçmiş deneyimleri kullanabileceği anlamına gelmektedir. Bu amaçla 
örgütlerin gerekli kolaylaştırma ve desteğe odaklanarak çalışanların da-
yanıklılığı için kaynakların kullanımını sağlamasının önemli olduğu ifade 
edilmektedir. Çalışanın dayanıklılığını artırmaya yardımcı olan örgütsel 
olanak sağlayan koşullara odaklanan bir çerçeve kullanarak çalışan mer-
kezli bir dayanıklılık ölçüsü geliştirmeye ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır. 
Bu nedenle, kuruluşların çalışanların zorluklara ve değişime verdiği tepki-
leri anlamak ve çalışanların dayanıklılığının gelişmesine katkıda bulunan 
alanları belirlemek için kullanabileceği bir çalışan dayanıklılık ölçüsünün 
(EmpRes Ölçeği) geliştirilmeye çalışılmıştır.

Hodliffe (2014)’nin çalışmasında, çalışan dayanıklılığı ile ilgili lite-
ratür ve teorik altyapı çerçevesinde oluşturulan bu düşünceler kapsamın-
da öncelikle ana temaların oluşturulması için Dayanıklı Örgütler Kıyas-
lama anketi kullanıldığı belirtilmektedir. Bu inceleme sonucunda toplam 
23 madde elde edilerek konunun uzmanları tarafından değerlendirildikten 
sonra net ve özgün ifadelerin yer aldığı 18 madde ve beş ana temanın yer 
aldığı bir tasarım ortaya çıkmıştır. Pilot çalışma sonrasında öğrenme yö-
nelimi, proaktif duruş, olumlu görünüm, güç aktarma iletişimi ve uyar-
lanabilir kapasite olarak belirlenen bu beş ana temayı içeren 14 ifadenin 
kalmasına karar verilmiştir. 

YÖNTEM

A. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Dayanıklılık, çalışma bağlamında önemli bir özelliktir. Hiç kimse sü-
rekli olarak mükemmel bir çalışan değildir ve herkes bir noktada kritik 
geri bildirim alacak veya işte başarısızlık yaşayacaktır. Çalışma yaşamının 
yadsınamaz bu gerçeği, çalışanların nerede başarısız olduklarını veya kısa 
sürede bu noktaya geldiklerini fark etmeleri, ilerlemenin en yapıcı yolla-
rını tanımlamaları ve başarısız oldukları unsuru bir dahaki sefer doğru şe-
kilde gerçekleştirmek için güç ve coşkuyla geri dönmelerinin bir aracı ola-
rak işyerindeki dayanıklılığın rolünü vurgulamaktadır. Genellikle yaşanan 
olumsuzluklar çerçevesinde ele alınan dayanıklılık, olumlu değişiklikler 
karşısında bile gereklidir. Artan sorumluluk, ani ilerleme ve önemli olumlu 
olaylar, adaptasyon ve iyileşme ihtiyacı ile sonuçlanabilir (Youssef ve Lut-
hans, 2007). Özellikle değişen çalışma koşulları karşısında işten ayrılma 
niyetinin artması, motivasyon kaybı yaşanması gibi bir takım problemler 
karşısında örgütlerin de dayanıklılığının sağlanabilmesi için bu tür çalış-
malara ilgi artmıştır. Ülkemizde de psikolojik dayanıklılık, yetişkinlerde 
psikolojik dayanıklılık ve yetişkinlerde yılmazlık ile ilgili çalışmalar ol-
makla birlikte örgütsel davranış açısından çalışan dayanıklılığını ölçmede 
yetersiz kaldığı, bu nedenle çalışan dayanıklılığına yönelik spesifik çalış-
malar konusunda da bir ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu açıklamalar ve 
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düşünceler çerçevesinde literatürde yapılan inceleme sonucunda belirlenen 
ve Hodliffe (2014) tarafından geliştirilen “Çalışan Dayanıklılığı (EmpRes) 
Ölçeği”nin Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik analizinin yapıl-
ması amaçlanmıştır. 

B. Araştırma Örneklemi

Ölçeğin çalışanlara yönelik olması ve işyerinde yaşananları da kapsa-
yan maddeler olması nedeniyle araştırmaya katılanların tümü tekstil sek-
töründe çalışanlardan oluşmaktadır. Örneklem grubu Türkiye’nin köklü 
firmalarından biri bünyesinde yer alan bir tekstil işletmesinin belli bir bö-
lümünde çalışan mavi ve beyaz yakalılardan oluşmaktadır. Bölümde bulu-
nan çalışanların izinli ve raporlu olanlar dışında tamamına soru formu da-
ğıtılmış olup 273 form sağlıklı bir şekilde cevaplanmış, hatalı olan 2 form 
ise değerlendirmeye alınmamıştır. Örneklem % 80,6 oranında kadınlar ve 
% 19,4 oranında da erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların % 5,9’unun 1 
yıldan az, % 31,8’inin 1-5 yıl arasında, % 26,3’ünün de 6-10 yıl arasında, 
% 14,1’inin 11-15 yıl arasında ve % 21,9’unun da 16 yıl ve üzeri süreyle 
bu kurumda çalıştıkları anlaşılmaktadır. Toplam çalışma süresi açısından 
ise % 4,2’si 1 yıldan az, % 12,9’u 1-5 yıl arası, % 22,7’si 6-10 yıl arası, 
% 25’i 11-15 yıl arası ve % 28,2’si 16 yıl ve üzeri bir çalışma süresine 
sahiptir.

C. Veri Toplama Araçları 

Çalışan Dayanıklılığı Ölçeği: Morgana Hodliffe (2014) tarafından 
Canterbury Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Tez çalışma-
sı kapsamında geliştirilmiştir. Ölçek maddeleri beş ana temada toplam 23 
ifade olarak tasarlanmış ancak 14 ifade ve tek boyut olarak son şeklini 
almıştır. Ancak güvenirlik analizi sonucunda bir maddenin çıkarılmasına 
karar verilmiştir. 13 madde için güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa birinci 
örneklem için α=0,89 ve ikinci örneklem için α=0,85 olarak gerçekleşmiş-
tir. Hodliffe (2014) iki çalışma ile ölçeği değerlendirmiştir. Birinci çalış-
manın amacı ölçeğin faktör yapısı, güvenilirliği ve ıraksak geçerliliğini de-
ğerlendirmektir. İkinci çalışmada amaç, birinci çalışmada tanımlanan tek 
faktörlü yapının doğrulayıcı faktör analizi ile bir başka örneklemde nasıl 
işlediği, güvenirlik ve yakınsak geçerliliğinin yanı sıra çalışan dayanıklılı-
ğı ile örgütsel faktörler arasındaki ilişkinin analizidir. Ölçeğin orjinali 7’li 
Likert tipinde (1-Kesinlikle Katılmıyorum ve 7-Kesinlikle Katılıyorum) 
bir düzenlemeye sahiptir. Bu çalışmada da orjinali korunarak 7’li Likert 
tipinde kullanılmıştır.

Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanmasında 14 maddenin hepsi değerlendir-
meye alınmıştır. Orijinal ölçekte güvenirlik ve geçerlik çalışmasında çıka-
rılan maddenin Türkçe’ye uyarlamasında vereceği tepkinin gözlemlenmesi 
amacıyla 14 ifadenin tamamına yer verilmiştir. Maddelerin kısa ve net ol-
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ması nedeniyle öncelikle yalnızca İngilizce dil uzmanı ile birlikte çalışıl-
mıştır. Daha sonra tekrar net ve özgün ifadeler kazandırılması için birkaç 
kez düzenleme yapılmıştır. Ardından konunun uzmanı iki öğretim üyesi ile 
yeniden değerlendirilerek ifadelere son şekli verilmiştir. 

Pilot çalışma için farklı sektörlerde çalışan 30 kişilik bir örneklem 
kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenerek elde edilen veriler analiz edil-
miştir. Yapılan analizlerde güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa 0,885 olarak 
bulunmuştur. Ancak üçüncü madde “Ağır iş yükü ile uzun dönemli olarak 
çalışabilirim.” İfadesinin çıkarılması ile Cronbach Alfa katsayısı 0,914’e 
yükselmiştir. Pilot çalışmada ölçeğin 13 maddesi için faktör yapısı ile ilgili 
analiz sonucunda faktör yükü düşük iki madde (-İş yerinde değişime etkili 
bir şekilde uyum sağlarım. ve - Sektörü yakından izleyerek ortaya çıkacak 
sorunlar için ikazda bulunurum.) çıkarıldıktan sonra toplam 11 maddenin 
tek faktör altında birleştiği görülmüştür. “Sektörü yakından izleyerek or-
taya çıkacak sorunlar için ikazda bulunurum.” ifadesi orijinal ölçekte de 
ölçekten çıkarılarak 13 maddelik son şekli verilmiştir.

Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği: Eisenberger vd. (1986) tarafından 
36 madde olarak tasarlanan ölçek için güvenirlik ve faktör yapısı göz önü-
ne alınarak 8 ve 17 maddelik iki kısa form da geliştirilmiştir. Hellman vd. 
(2006) yaptıkları çalışma ile ölçeğin farklı örneklemlerde uygulanmasında 
güçlü psikometrik özelliklere sahip olduğunu ortaya koymuştur. 36 mad-
delik ölçeğin orjinalinin güvenirlik katsayısının Cronbach Alfa 0,97 oldu-
ğu bildirilmiştir. Türkçe’ye uyarlaması Giray ve Şahin (2012) tarafından 
yapılan ölçeğin güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa 0,93 olarak rapor edil-
miştir. Çalışmada ölçeğin orijinal tasarımında çok fazla madde olmasının 
yanında tek faktörlü bir yapıya sahip olması, madde sayısının azaltılması-
nın da güvenirlik üzerinde önemli bir negatif etki yaratmaması sonucun-
da ölçek maddelerinde 8 maddelik kısa formun tüm sorularını kapsayacak 
şekilde faktör yükleri çerçevesinde 12 maddelik bir kısaltma yapılması 
uygun görülmüş ve bu kısa formda 6 madde olumsuz ve 6 madde olumlu 
ifadeler olarak yer almıştır. Ölçeğin orjinali 7’li Likert tipinde olmakla bir-
likte Türkçe uyarlaması 5’li Likert tipinde (1-Kesinlikle Katılmıyorum ve 
5-Kesinlikle Katılıyorum) düzenlenmiştir. Çalışmamızda ölçek orjinaline 
uygun olarak 7’li Likert tipinde (1-Kesinlikle Katılmıyorum ve 7-Kesin-
likle Katılıyorum) kullanılmıştır.

D. İşlem 

Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması aşamasında 14 maddenin hepsi de-
ğerlendirmeye alınmıştır. Orijinal ölçekte güvenirlik ve geçerlik çalış-
masında çıkarılan maddenin Türkçe’ye uyarlamasında vereceği tepkinin 
gözlemlenmesi amacıyla Türkçe uyarlamasında 14 ifadenin tamamına yer 
verilmiştir. Maddelerin kısa ve net olması nedeniyle öncelikle İngilizce dil 
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uzmanı ile birlikte çalışılmıştır. Daha sonra tekrar net ve özgün ifadeler 
kazandırılması için birkaç kez düzenleme yapılmıştır. Ardından konunun 
uzmanı iki öğretim üyesi ile yeniden değerlendirilerek ifadelere son şekli 
verilmiştir. 

Pilot çalışma için farklı sektörlerde çalışan 30 kişilik bir örneklem 
kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenerek elde edilen veriler analiz edil-
miştir. Yapılan analizlerde güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa 0,885 olarak 
bulunmuştur. Ancak üçüncü madde “Ağır iş yükü ile uzun dönemli olarak 
çalışabilirim.” İfadesinin çıkarılması ile Cronbach Alfa katsayısı 0,914’e 
yükselmiştir. Pilot çalışmada ölçeğin 13 maddesi için faktör yapısı ile ilgili 
analiz sonucunda faktör yükü düşük iki madde (-İş yerinde değişime etkili 
bir şekilde uyum sağlarım. ve - Sektörü yakından izleyerek ortaya çıkacak 
sorunlar için ikazda bulunurum.) çıkarıldıktan sonra toplam 11 maddenin 
tek faktör altında birleştiği görülmüştür. “Sektörü yakından izleyerek or-
taya çıkacak sorunlar için ikazda bulunurum.” ifadesi orijinal ölçekte de 
çıkartılan ifadedir. 

Ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması ve pilot çalışmayı takiben asıl çalış-
ma için soru formunun düzenlenmesinde katılımcılara 8 demografik soru 
yöneltilmiş olup, Çalışan Dayanıklılığı (EmpRes) Ölçeği’nin ölçüt ge-
çerliliğini test etmek için kullanılan Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği’de 
soru formuna eklenmiştir. Ayrıca soru formunda katılımcılara bu çalışma-
nın akademik bir çalışmaya veri tabanı oluşturmak amacıyla yapıldığını, 
verdikleri cevapların tamamen akademik amaçla kullanılacağı ve formu 
doldurmanın gönüllülük çerçevesinde olduğu bilgisi verilmiştir. Bu açıkla-
manın yanı sıra ifadelere verecekleri cevaplara ilişkin bir yönerge de oluş-
turulmuştur. Katılımcılara ulaşmak amacıyla firma birim yöneticileri ile 
bağlantı kurulmuş ve gerekli izinlerin alınmasından sonra firmaya ziyaret 
yapılarak uygulamanın yapılacağı bölümün fiziki ortamı, çalışma şartları 
incelenmiştir. 

Çalışmada, EmpRes ölçeğinin 13 ifadelik kısa tasarımı nedeniyle gü-
venirlik tahmini için Test-Tekrar Test yönteminin kullanılması düşünül-
müştür. Test-tekrar test korelasyonları, karmaşık yapıları ölçmek için kısa 
ölçekler kullanıldığında en uygun güvenirlik tahminini sağladığı savunul-
maktadır (Bartone, 2007: 943). Paralel testler, test-tekrar test ve bir testin 
iki yarıya bölünmesi yöntemlerinde güvenlirlik katsayılarının kestirimi 
korelasyon katsayıları, sınıfiçi güvenirlik katsayısı, Cronbach alfa katsa-
yısı, Kuder-Richardson 20 ve 21 formülleri ile Spearman Brown katsayısı 
kullanılarak yapılmaktadır. Ancak Likert Tipi ölçeklerde ortalama değer-
leri dikkate almanın uygun olmadığı ve iki grup değerleri arasında anlamlı 
farklar olmasına rağmen korelasyon katsayısı yardımıyla yüksek derecede 
güvenirlik kararı verilebilmesinin münkün olduğu raporlanmıştır. Likert 
tipli ölçeklerde sıklıkla kullanılan Cronbach Alfa Katsayısı, testin yarıya 
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bölünmesi durumunda uygulanan Spearman-Brown Katsayısı, genellikle 
doğru yanlış gibi iki seçenekli bilgi testlerinde yararlanılan Kuder-Richar-
dson 20 ve 21 katsayıları ile güvenirlik tahmini yapmak için bir kez test 
uygulanması yeterli görülmektedir (Alpar, 2013: 845-848). Bu açıklama-
lardan hareketle veri toplamak için anket uygulamasının yapılacağı tekstil 
işletmesinde test-tekrar test uygulaması için çalışma ortamı şartlarının uy-
gun olmadığının gözlemlenmesi, ayrıca Likert tipli bir ölçekle çalışılıyor 
olması göz önünde bulundurularak Cronbach Alfa Katsayısının kullanıl-
masına ve tek bir anket uygulamasının yeterli olacağına karar verilmiştir. 
Çalışmada verilerin analizi için SPSS 26.0 ve AMOS 24.0 istatistik paket 
programları kullanılmıştır.

BULGULAR

Geçerlik Analizleri

Yapı geçerliliği, bir ölçme aracındaki ifadelere verilen cevapların 
ilişkilerinin analizine dayanan bir tekniktir. Ölçme aracındaki doğrudan 
gözlenemeyen soyut psikolojik özelliklerin ölçümünün doğruluk derecesi-
ni göstermektedir. Bir ölçme aracının yapı geçerliliğinin belirlenmesi için 
literatürde birden fazla yöntem yer almaktadır. Sosyal bilimlerde ölçek ge-
liştirme ya da uyarlama çalışmalarında yapı geçerliliği için sıklıkla tercih 
edilen yöntem faktör analizidir (Çokluk vd., 2012: 179-181). 

EmpRes ölçeğinin faktör yapısını incelemek amacıyla ölçeğin 14 
maddesinin tamamı analize dahil edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini test 
etmek üzere öncelikle veri yapısının uygunluğu için Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) ve verilerin çok değişkenli normal dağılımdan gelip gelmediğinin 
tespiti için Bartlett Küresellik Testleri değerlendirilmiştir. Analiz sonucun-
da 273 birimin yer aldığı örneklem büyüklüğünün KMO=0,914 değeri ile 
faktör analizini gerçekleştirebilmek için uygun olduğu, Bartlett Küresellik 
testi sonuçlarının da verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiğini 
doğruladığı anlaşılmaktadır. Bartlett Küresellik Testi, Ki-kare değerinin 
(χ2=952,835, df=66, p<0,01) 0,01 düzeyinde manidar olduğu ifade edile-
bilir.

Sayıltıların karşılanması sonucunda 14 madde için faktörleştirme 
yöntemi olarak temel bileşenler analizi ve döndürme (rotasyon) yöntemi 
olarak eğik döndürme yöntemi (Direct Oblimin) tercih edilerek analiz ya-
pılmıştır. Faktör analizi sonucunda özdeğeri 1’den yüksek 2 bileşen elde 
edilmiştir. Bu bileşenlerin varyansa yaptığı toplam katkı % 63,699’dur. 
Özdeğerler kapsamında her bir bileşenin varyansa yaptığı katkı faktör ya-
pısının belirlenmesinde önemli (Çokluk vd., 2012: 221) olduğu için tek tek 
değerlendirildiğinde birinci bileşenin toplam varyansa katkısının % 54,598 
ve ikinci bileşenin toplam varyansa katkısının da % 9,102 olduğu anla-
şılmıştır (Tablo1). Özdeğerler, varyansa yapılan katkı ve yamaç-birikinti 
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grafiği (scree plot) de incelenerek orijinal ölçekte ve kuramsal yapıdaki 
beklenti çerçevesinde tek bileşenli bir yapının belirlenmesinin uygun ol-
duğu kanaatine varılmıştır (Grafik 1). 

Yamaç-birikinti grafiğinde ikinci noktadan sonra eğimin azaldığı ve 
düz bir plato oluşturduğu noktadan sonraki bileşenlerin varyansa yaptığı 
katkı birinci faktöre kıyasla oldukça düşüktür.

Tablo 1. Birinci Faktör Analizine İlişkin Faktör Yükleri

No
Maddeler

Faktör Yük 
Değerleri
F1 F2

6 İşimdeki hatalardan ders alarak işimi yapma 
şeklimi geliştiririm.

0,99

7 İşteki performansımı sürekli olarak yeniden 
değerlendirerek çalışmamı iyileştirme yolunda çaba 
gösteririm.

0,94

8 İşimle ilgili değerlendirmeleri eleştiri bile olsa 
dikkate alarak geri dönüş yaparım.

0,85

2 İşyerinde beklenmeyen zorluklarla başa çıkabilmek 
için diğer çalışanlarla etkin bir şekilde işbirliği 
yaparım.

0,79

9 İşteki özel uzmanlık bilgisine veya desteğe ihtiyaç 
duyduğumda kiminle iletişim kuracağımı bilirim.

0,77

4 İşteki sorunları çözmek için çaba gösteririm. 0,74
1 İş yerinde değişime etkili bir şekilde uyum 

sağlarım.
0,67

12 Genellikle değişimi, büyüme için bir fırsat olarak 
algılarım.

0,62

10 Yöneticilerime onların uzmanlık veya desteğine 
ihtiyaç duyduğumda yaklaşırım.

0,58

13 İşteki en zor durumlardan pozitif (olumlu) sonuçlar 
çıkarma eğilimi gösteririm.

0,56

14 Sektörü yakından izleyerek ortaya çıkacak sorunlar 
için ikazda bulunurum

0,84

11 İşteki yeniden değerlendirme ve iyileştirme 
fırsatlarını yakından takip ederim.

0,66

3 Ağır iş yükü ile uzun dönemli olarak çalışabilirim. 0,65
5 İşteki krizleri yetkin bir şekilde çözebilirim. 0,61

Özdeğerler 7,644 1,274
Varyans Açıklama Oranı (%) 54,598 9,102
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Grafik 1. Birinci Faktör Analizine İlişkin Yamaç Birikinti Grafiği
Birinci faktör analizi sonuçlarına göre yapının tek faktörden oluştu-

ğuna karar verilmiş ve her birinin ortak bir faktördeki paylaştığı varyans 
oranlarına bakıldığında 0,50’nin altında olan iki madde analiz dışında bı-
rakılarak tek faktörlü yapı için analiz tekrar edilmiştir. Tek faktörlü yapı 
için KMO=0,922, Bartlett Küresellik Testi, Ki-kare değeri (χ2=2425,467, 
df=66, p<0,01) 0,01 düzeyinde manidardır. Faktör analizi sonucunda elde 
edilen açıklanan varyans % 60,123’tür. Maddelerin her birinin ortak bir 
faktördeki paylaştığı varyans oranlarına bakıldığında 0,50’nin altında olan 
iki maddeye rastlanmıştır. Bu kapsamda bu iki maddenin de analiz dışında 
bırakılarak tekrarlanmasına karar verilmiştir.

Tek faktörden oluşan yapı için 3-5-11-14. maddelerin çıkarılmasıyla 
kalan 10 madde için tekrar edilen analiz sonucuna göre KMO=0,924, Bart-
lett Küresellik Testi, Ki-kare değeri (χ2=2145,516, df=45, p<0,00) 0,01 
düzeyinde manidardır. Faktör analizi sonucunda elde edilen açıklanan var-
yans % 66,006’dır. Maddelerin her birinin ortak bir faktördeki paylaştığı 
varyans oranlarına bakıldığında 0,50’nin altında olan madde bulunmamak-
tadır. Maddelerin faktör yüklerinin de 0,50’nin üzerinde olduğu görülmek-
tedir (Tablo 2). Problemli maddelerden biri orijinal ölçekte de analiz dışı 
bırakılarak 13 maddeye indirgenmiştir. Yaptığımız çalışmada 10 madde ve 
tek faktör yapısı ortaya çıkmıştır.
Tablo 2. Açıklayıcı Faktör Analizine İlişkin Faktör Yükleri ve Güvenirlik Analizi 

Sonuçları

Maddeler
Faktör Yük 
Değerleri

Madde Toplam 
Korelasyonu

Madde Silindiğinde 
Cronbach Alfa

F1
8 0,870 0,771 0,916
7 0,847 0,600 0,925
9 0,847 0,737 0,918
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10 0,824 0,783 0,915
6 0,822 0,694 0,920
12 0,819 0,746 0,917
2 0,796 0,759 0,917
13 0,776 0,668 0,922
1 0,765 0,693 0,920
4 0,751 0,721 0,919
Özdeğerler 6,601 - -

Doğrulayıcı Faktör Analizi

Açıklayıcı faktör analizi ile belirlenen 10 madde ve tek faktörden olu-
şan yapı doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Doğrulayıcı faktör 
analizi (DFA) yapılar arasında var olduğu kabul edilen özel yönlü ilişkileri 
değil, yalnızca potansiyel olarak birbiriyle ilişki olan yapıları göstermekte-
dir (Raykov ve Marcoulides, 2006: 4). 

Toplanan verilerin araştırma modeline uyumunun derecesini ölçmek 
amacıyla farklı uyum iyiliği değerleri bulunmaktadır. Ancak bu çalışmada; 
İyilik Uyum İndeksi GFI, Karşılaştırmalı uyum indeksi CFI, Yaklaşık Hata-
ların Ortalama Karekökü RMSEA ve Ortalama Hataların Karekökü RMR 
indeks değerlerinin yanı sıra çıkarımsal indeks olarak bilinen Ki-kare değeri 
dikkate alınmıştır (Tablo 3). Çalışan dayanıklılığı ölçeği için gerçekleştirilen 
doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin tek faktörlü yapısını koruduğu 
ve tek boyuttan oluşan bu yapıda yer alan maddelerin faktör yüklerinin 0,701 
ile 0,854 arasında değiştiği görülmektedir (Tablo 4).

Tablo 3. DFA Uyum İyiliği İndeks Değerlendirmesi

Uyum İndeksi İyi Uyum Kabul Edilebilir 
Uyum

Çalışan 
Dayanıklılığı

χ2 (CMIN) 0<χ2<2df 2df<χ2<3df 35,693
χ2/df (CMIN/df) ≤ 3 ≤4-5 1,983
GFI ≥0,90 0,89-0,85 0,975
CFI ≥0,97 ≥0,95, ≥0,90 0,992
RMSEA ≤0,05 0,06-0,08 0,060
RMR ≤0,05 0,06-0,08 0,064

Kaynak: Meydan, 2011.
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Tablo 4. Çalışan Dayanıklılığı Ölçeği DFA Madde Yükleri

Faktör Maddeler Madde Yük 
Değerleri

Çalışan 
Dayanıklılığı

1 0,719
2 0,754
4 0,701
6 0,849
7 0,854
8 0,838
9 0,825
10 0,834
12 0,769
13 0,731

Ölçüt Bağıntılı Geçerlik 

Çalışan dayanıklılığı ölçeğinin, ölçüt bağıntılı geçerliliğini araştırmak 
için Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği ile arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 
Bu incelemede Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği’nin kullanılmasının ne-
deni gerek psikolojik dayanıklılık gerekse çalışan dayanıklılığına yönelik 
çalışmalarda destek ortamının öneminin vurgulanmasıdır (Baruth ve Car-
roll, 2002; Friborg, 2003; Hodliffe, 2014; Roussouw ve Roussouw, 2016). 
Çalışan dayanıklılığı değişkeni ile algılanan örgütsel destek değişkeni ara-
sında düşük ancak anlamlı korelasyon gösterdiği (r=0,19, p<0,01) olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.

Güvenirlik Analizleri 

Çalışmada güvenirlik analizi için Cronbach Alfa Katsayısının kulla-
nılmasına ve tek bir anket uygulamasının yeterli olacağına karar verilmiş 
olup, tek faktörlü yapı için ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı α=0,927 olarak 
bulunmuştur. 

Ölçek maddelerinin, toplam puanı yordama ve ayırt ediciliğini belir-
lemek amacıyla madde analizi kullanılmıştır. Maddeler arasındaki kore-
lasyonlar değerlendirildiğinde korelasyon genel ortalamasının 0,559, mad-
deler arasındaki en düşük korelasyonun 0,313 ve en yüksek korelasyonun 
0,858 olduğu görülmüştür. Madde toplam korelasyonunun değerlendiril-
mesinde 0,25’in altında değer almaması ve negatif olmaması koşulu isten-
mektedir (Lorcu, 2015: 210). Ölçeğin madde toplam korelasyonları ince-
lendiğinde iç tutarlılığının sağlandığı anlaşılmaktadır (Tablo 2).

Ölçek için toplanabilirlik varsayımının sağlandığı ve 10 soru için 
(F=2,599, p=0,107>0,05) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ölçümler arası 
skorlar değerlendirildiğinde de farklılık olmadığı (F=1,763, p=0,071>0,05) 
anlaşılmıştır. Soruların katılımcılar tarafından algılanmasının aynı olup ol-
madığı yani soru ortalamalarının eşitliği Hotelling T2 testi ile değerlendi-



Tülay DEMİRALAY290

rilmiştir. Buna göre (F=1,326, p=0,230>0,05) farklılığa neden olan soru 
bulunmamaktadır.

Sonuç ve Tartışma

Çalışma şartlarının her geçen gün değiştiği ve iş yükünün arttığı, tek-
nolojinin gelişmesine bağlı olarak hem üretim hem hizmet sektöründe ya-
şanan değişimlerin de hızlı olması hem olumlu hem de olumsuz gelişmeler 
çerçevesinde çalışanlar için uyum sağlama, gelişme ve değişim süreçlerini 
beraberinde getirmiştir. Bu süreçleri başarılı bir şekilde gerçekleştiren ör-
gütler ayakta kalırken diğer örgütler zayıflamaktadır. Bu süreçleri başa-
rılı atlatabilmek için dayanıklı çalışanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışan 
dayanıklılığı üzerinde çalışılması ve hem bireyler hem örgütler açısından 
değerlendirilmesi gereken bir konu olmaktadır.

Bu çalışmada Hodliffe (2014) tarafından geliştirilen Çalışan Dayanık-
lılığı Ölçeği (EmpRes)’nin Türkçe’ye uyarlamasının yapılması amaçlan-
mıştır. Öncelikle literatür taraması yapılarak uyarlama aşamasında önem 
taşıyan Türkçe karşılıklar ve temalar belirlenmiştir. Dil ve konunun uz-
manları ile birlikte Türkçe’ye çevirme çalışmalarından sonra pilot çalışma 
ile ölçekteki ifadelerde problem olup olmadığı araştırılmıştır. Pilot çalışma 
sonuçlarına göre ölçeğe son şekli verilmiştir.

Çalışan Dayanıklılığı Ölçeği (EmpRes)’nin psikometrik özelliklerini 
değerlendirmek amacıyla, geçerlilik için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör 
analizleri yapılmıştır. Ölçüt bağıntılı geçerliliği değerlendirmek için Al-
gılanan Örgütsel Destek değişkeni ile korelasyonuna bakılmıştır. Ölçeğin 
güvenilirliği ise iç tutarlılık (Cronbach alfa) katsayısı ile değerlendirilmiş-
tir. Ölçekte yer alan maddelerinin her birinin toplam puanı yordama ve 
ayırt ediciliğini belirlemek amacıyla da madde analizi yapılmıştır. Tüm 
analizlerden elde edilen sonuçlar ölçeğin orijinal yapısındaki tek faktörlü 
yapıyı korumuş ve bulgular uyum göstermiştir. Ölçeğin geliştirilmesi aşa-
masında 14 maddelik formdan çıkarılarak ölçeğin son şeklinin 3 madde 
olarak belirlenmesindeki madde Türkçe’ye uyarlama çalışmasında da ana-
liz dışında kalmıştır.

Açıklayıcı faktör analizi üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşa-
mada özdeğeri 1’den yüksek iki faktör belirlenmiş, ancak toplam varyansa 
yaptıkları katkı, faktör yükleri ve birikinti-yamaç grafiği incelendiğinde 
yapının tek faktörlü olduğu anlaşılmıştır. Her iki aşamada faktör yükleri ve 
maddelerin faktördeki paylaştığı varyans oranı çerçevesinde ikişer madde 
toplam 4 madde analiz dışı bırakılmıştır. Türkçe uyarlamasında ölçeğin son 
şekli 10 madde ve tek faktörlü bir yapıyı sergilemiştir. Doğrulayıcı faktör 
analizi bu yapıya ait modelin iyi uyum sağladığını göstermiştir. Ölçüt ba-
ğıntılı geçerliliği değerlendirilmesinde de çalışan dayanıklılığı değişkeni 
ile algılanan örgütsel destek değişkeni arasında düşük ancak anlamlı ko-
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relasyon gösterdiği (r=0,19, p<0,01) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Güve-
nirlik analizleri çerçevesinde tek faktörlü yapı için ölçeğin Cronbach Alfa 
katsayısı α=0,927 olarak yüksek düzeyde güvenirlik göstermiştir. Madde 
toplam korelasyonunun değerlendirilmesinde 0,25’in altında değer olma-
dığı ve negatiflik bulunmadığı (Lorcu, 2015: 210), madde toplam korelas-
yonları incelendiğinde iç tutarlılığının sağlandığı anlaşılmıştır. Toplanabi-
lirlik varsayımı, madde ortalamalarının eşitliği ve ölçümler arası skorlar 
arasında fark olmadığı belirlenmiştir.

Çalışma yaşamında ya da özel yaşamda üzücü olaylar, hayal kırıklık-
ları, aşırı stres yaratan olaylar karşısında umutların tükendiği, hedeflerin 
engellendiği, başarısızlığın verdiği üzüntü ve çaresizlik karşısında tüm bi-
reyler doğal olarak tepki vermektedir. Ancak bu tür deneyimler yaşamın 
kaçınılmaz bir parçası olmakla birlikte büyüme ve gelişme için eşsiz fır-
satlardır. Bu deneyimler dayanıklılığı yaratan ve arttıran süreçlerdir. Da-
yanıklılık çalışanlar için öğrenmeyi, yenilik yapmayı, kariyer gelişimi için 
olumsuz durumlarla başa çıkmayı, verimliliği beraberinde getirmektedir. 
Dayanıklılık özünde kişinin kendi yaşamı için sorumluluk almasını gerek-
tirse de, çalışanlarda dayanıklılığın gelişmesini teşvik etmenin yollarının 
mümkün olduğu ifade edilmektedir. George Everly, Jr. (2011) Harvard 
Business Review’da yayınlanan bir makalesinde dayanıklı bir örgüt kül-
türünün nasıl oluşturabileceğini açıklamaktadır. Everly, Jr. (2011)’a göre 
iki etkili eylem bulunmaktadır. Birincisi dayanıklılık ve dayanıklı liderlik 
becerileri konusunda eğitim vererek liderlerine yatırım yapmak, ikincisi 
çalışan sağlığı ve işgücünün her düzeyinde çalışanın sağlıklı yaşam için 
teşvik edilerek, çalışanlar ve aileleri için fiziksel uygunluk ve beslenme ve 
stres yönetimi eğitimi atölyeleri gibi sağlıklı yaşam programlarının hayata 
geçirilmesidir.

Çalışmada ele alınan ölçekler çerçevesinde dayanıklılık kavramının 
hem bireysel hem de örgütsel anlamda önem kazandığı ve ölçümü için 
farklı araçlar geliştirilmesine yön verildiği anlaşılmaktadır. Ancak daya-
nıklılık ölçeklerinin çoğunun Batı’da geliştirilmesi, araştırılması ve kul-
lanıma sunulması nedeniyle Batı dünyası dışı nüfuslara uygulandığında, 
geçerlilik ve güvenilirlik sorunlarının ortaya çıkabileceğini belirtmek 
önemlidir. Amat vd. (2014)’ne göre seçilen dayanıklılık ölçeğinin iç tutar-
lılığını ve geçerliliğini nüfusları bağlamında değerlendirmek her araştır-
macının görevidir. 

Sonuç olarak; bu çalışmada yer alan Çalışan Dayanıklılığı ölçeğinin 
ulusal literatüre katkı sağlayacağı ve gelecek araştırmalar yön vereceğine 
inanılmaktadır. Bu çalışmada yer alan henüz Türkçe’ye uyarlaması yapıl-
mamış diğer ölçeklerin de alana kazandırılması yararlı olacaktır. Özellikle 
Akademik Dayanıklılık Ölçeği’nin üniversitelerde yönetsel anlamda ve 
akademik kariyer için olumlu katkılar sağlayacağı açıktır.
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Kadim zamanlardan günümüze kadar ejderhaları, devleri, cüceleri, 
padişahları, şehzadeleri, kralları, sihirli nesneleri, devleri, cüceleri, peri-
leri ile bizi eğlendiren; eğlendirirken de bilgilendiren masallar çocuklu-
ğumuzdan itibaren bizi hayata hazırlar. Bizi içine alan heyecan veren, me-
rak uyandıran, kötülüklerle güçlendiren, umutla bizi yükselten fantastik 
dünyanın bize en büyük katkısı, şüphesiz bireyleşme sürecimize hizmet 
etmesidir. İnsanlığın bilinç kodlarını içinde saklayan, hayatta var olmak 
için problemlerin üstesinden gelmemizi sağlayan sihirli anahtarları bize 
sunarken sembol diliyle konuşur. Büyümemiz için bizi savaşmamız gere-
ken karanlıkla, kötülükle yüzleştirir.

Boratav(1969: 80)’ın tanımıyla masal “Nesirle söylenmiş, dinlik ve bü-
yülük inanışlardan ve törelerden bağımsız, tamamiyle hayâl ürünü, gerçekle 
ilgisiz ve anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan kısa bir anlatı”dır. 

Gerçekle bağlantısız, tamamen hayal ürünü görülen ve anlattıklarına 
inandırmak iddiasında bulunmayan masal (Bilkan, 2001), zıtlıkların müca-
delesini göstermesi ve zorlukların ardından gelen mutlu sonuyla bizi taşı-
dığı fantastik dünyada eğlendirirken iyileştirir. 

Genellikle çocuklarla özdeşleştirdiğimiz bu alana yetişkinlikte de ih-
tiyaç duyarız. Tolkien(1999) “… ben henüz yeni bir araba modeli hakkın-
da: ‘bu oyuncak on yedisinden yetmişine kadar olan bebekleri eğlendirir’ 
diyen şişirilmiş bir övgüye, her ne kadar bu benim aklıma çok daha yatkın 
olsa da, hiç rastlamadım.” derken masal için de yaş sınırlamasının doğru 
olmadığını belirtmektedir, masallar herkes içindir. 

Özellikle de yetişkinlerin bu zor hayat şartlarında masalın sunduğu 
iyileştirici güce ihtiyacı vardır. Günümüzde stres, problemler, yaşam ener-
jisinin azalması, hayat şartlarının zorluğu ve insanların umduğunu bula-
mamasının en somut göstergesi psikologlara ve anti-depresan kullanımına 
gitgide artan bir yöneliştir. Hayaller ve umutlar en yalın haliyle masallarda 
karşımıza çıkar ve biz yeniden mucizelere inanmaya başlarız. 

Bu çalışmada özellikle yetişkinlik sürecinde masalın faydaları üzerin-
de durularak bir inceleme yapılmıştır. İncelemeler Carl Gustav Jung tara-
fından geliştirilen analitik psikoloji yaklaşımı ile sınırlandırılmıştır. 

Analitik Psikoloji ve Jung

Carl Gustav Jung, Freud’la yaptıkları ortak çalışmalar ile psikoloji 
dünyasında adını duyurmuştur. Freud’un hemen hemen her konuda cin-
selliği ön plana çıkaran incelemeler yapması, süreçlere durağan bakması 
Jung’u farklı bir yaklaşım geliştirmeye yönlendirmiştir. 

Jung rüyalardan, mandalalardan yola çıkarak psikoloj, din ve mitoloji 
ile geliştirdiği yaklaşımında şu ana önem verir. Rüyalar, masallar, man-
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dalalar bilinçdışının bilince yani yüzeye çıkmaya çalıştığı ve insanın bi-
reyleşme süreci için, içinde bir sürü anahtar bulunduran alanlardır. Tüm 
bunlar kolektif hafızanın ortaya çıkma şeklidir. 

Freud’a göre bilinçdışı unutmak istediğimiz her şeyi attığımız ambar 
gibi bir alanken, Jung bilinçdışını olumlu görür. Bilinçdışı bilincin ana-
sıdır, yeni yaşam olanaklarının tohumlarını içinde barındırır. Bir ada dü-
şünürsek, adanın oturduğu zemin yeryüzüdür, ortak bilinçdışıdır. Adanın 
suyun altında kalan parçası kişisel bilinçdışımızdır, suyun üstüne çıkan, 
küçük parça ise bilinçtir, ego’dur, «Ben» dir, bilincin merkezidir. Kişisel 
bilinçdışı bizim bastırdığımız her şeyi içerir (Gürol, 1977: 10). Bu alan ba-
zen rüyalarda açığa çıkar. Özellikle rüyalar psişenin kişiyi bütünleştirme-
sine hizmet eden dengeleyicilerdir. İnsanın sağlıklı yaşaması için bilinçdışı 
ve bilinç dengesini kurması gerekir. 

Jung’a göre psişe insanın bilinç ve bilinç dışı alanlarının toplamıdır. 
“Ben”in algıladığı ilişkiler bilinç, algılamadığı ilişkiler bilinçdışıdır. Yani 
hayatta algıladığımız, farkında olduğumuz alan bilinçtir. Bilinç dediğimiz 
alanın merkezi egodur. Ego “benlik”in sadece bir parçasıdır ve egonun gö-
revi bireyi hayatta tutmaktır. Ego bilinçli alana aittir ve günümüzdeki ne-
gatif anlamının dışında kullanılmaktadır. Ego zayıfladığı ve bilinçdışında 
yer alanların (arketip, kompleks, gölge gibi) kontrolüne geçtiği an ruhsal 
problemler başlar. Sağlıklı bir “Ben”in gelişimi için bilinç ve bilinçdışı ala-
nın dengesi önemlidir. Bilinçli alana duyum, düşünce, duygu-değer, sezgi 
ile uyum sağlarız (Jung, 1992: 16-23). 

Bilinçdışı, bireysel ve kolektif bilinçdışı olarak ikiye ayrılır. Bireysel 
bilinçdışında bizim bastırdığımız duygular, düşünceler yer alırken, kolek-
tif bilinçdışında tüm insanlığın kodları mevcuttur. Mesela fobiler kişisel 
bilinçdışına aittir. Kültler, itikatlar, hevesler, modalar, statü peşinde koş-
malar, alışkanlıklar, başkasından alınan inançlar, reklamlar, popüler kültür, 
tüm izm’ler, tüm ideolojiler, gerçek paylaşma ve gerçek birlik içermeyen 
tüm iletişim ve “birliktelik” biçimlerinden oluşan kitlesel zihin kolektif 
bilinç alanıdır. Kolektif bilinçdışı her şeyin kaynağıdır (Jung, 2016). Bu 
alanlardan kaçsak, onları görmezden gelsek bile en zayıf anımızda bu 
alanlar bilince çıkar ve dengemizi bozar. O yüzden hayatta bu alanlarla 
yüzleşerek, problemleri çözerek ilerlemeliyiz. Örneğin bir kadın hayatında 
devamlı edilgen durumdaysa, zayıfsa, birilerinin yönlendirmesi ile haya-
tına devam ediyorsa, başkalarının ne dediği hayatında çok önemliyse, tek 
başına karar alamıyorsa ve hayatına onu üzecek kişileri alıyorsa bu kişinin 
bilinçdışındaki ögeler onu etkisi altına almıştır. Bilinçdışındaki arketipler 
hem olumlu hem olumsuz özelliğe sahiptir. Mesela vahşi kadın arketipi 
baskın olsaydı kadın kendi ayaklarının üzerinde durabilirdi ya da anne 
veya baba arketipi olumlu yönüyle bilince yükselseydi kadının hayatı yine 
olumlu anlamda gelişirdi. Bu nedenle iç sorgulamamızla bilinçdışını yok 
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saymadan, farkındalıkla o alanla yüzleşmemiz ve dengemizi bulmamız ge-
rekiyor. Bu yüzleşme “Neden hayatıma hep aynı tip insanları çekiyorum, 
aynı sorunları defalarca yaşıyorum, neden annemin sevmediğim özellik-
lerini ben yapıyorum, neden her erkekte öncelikle baba sevgisini arıyo-
rum, neden hep yanlış kadınlar ilgimi çekiyor, neden her kadının anneme 
benzemesini istiyorum, neden yanlış seçimler yapıyorum?” gibi soruların 
cevabını verecektir. 

Rüyalar, kendi yazdığımız masallar ve mandalalarımız bilinçdışımı-
zı bize gösterir. Bunları doğru yorumlarsak dengeyi kurabiliriz. Yine bu 
doğrultuda masallar ve mitler de hem bireyleşmemiz hem de dengemizi 
korumamız için yol göstericidir. 

Bilinçdışı dediğimiz alana giremediğimiz için o alanı tanımlayamayız. 
Karanlıktır, bilinçle kavranamaz. Bilinçli olarak gerçekleşen tüm olayların 
kökeni, bu bilinçdışı alandadır. Mesela karşımıza çıkan her türlü zorlukla 
kolayca başa çıkabiliyorsak, bilinçdışı alandaki arketipler (savaşçı arketi-
pi gibi) bize olumlu anlamda yol gösteriyordur. Bebeklik bilinçdışı alanla 
başlar. Kolektif alan insanlığın hafızasıdır. Toplumlar, yer ve zaman farklı 
da olsa olaylara verilen tepkiler, ortaya çıkarılan ürünler çoğu zaman ben-
zerdir. Masallar, mitler, rüyalar bunun somut göstergesidir. 

Kolektif bilinçdışı alanda arketip, kompleks, gölge gibi ögeler vardır. 
Anne arketipi, baba arketipi, çocuk arketipi, şifacı arketipi, savaşçı arke-
tipi, ruh arketipi, yaşlı adam/yaşlı kadın arketipi en sık rastlanan arketip-
lerdendir. Eril özellikleri temsil eden animus, dişil özellikleri temsil eden 
anima da arketiptir. Her insan ikisine de sahiptir. Mesela sevgili veya eş 
seçimimizde bilinçdışımızda özellikleri var olan anima/animus kavramı 
etkilidir. Bizim kafamızda şekillenen kadın (anima) veya erkek (animus) 
imgesine göre birine yöneliriz. 

Gölge kişisel bilinçdışında bulunan bizim diğer yüzümüzdür. Mesela 
çok merhametli bir insanken karşımıza çıkan merhametsiz insanlar yani 
sahip olduğumuz olumlu ve olumsuz özelliklerin tam tersine sahip olan 
kişiler bizim gölgelerimizdir. Öfkelendiğimizde ağzımıza geleni söyleyip 
sonra “Ben ne dediğimi bilmiyorum, kendimde değildim.” dediğimiz anda 
bunları bizim değil, gölgemizin yaptığını söyleriz (Fordham, 1997: 61). 
Bilinçdışı alan kendini sembollerle yüzeye çıkartır. Kibele, altın, bebek, 
ateş, top, küp sembollere örnektir. Sembolleri doğru yorumlarsak bilinçdı-
şını da doğru yorumlamış oluruz. 

Karayılan Masalının Analizi

Karayılan masalına hem Tahir Alangu (1961) hem de Eflatun Cem Gü-
ney (1954) yer vermiştir. Olay örgüsü, kahraman, kişiler bakımından her 
iki masalda da ortak olan özellikler incelenmiştir. Her iki masal da “Ka-
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rayılan” masalıdır ancak bazı değişiklikler mevcuttur. Alangu(1961)’da 
küp şeklinde yer alan nesne Güney(1954)’de altın bir kutu şeklindedir. 
Güney(1954)’de masal evlenme ile biterken Alangu(1961)’da masal ev-
lendikten sonra da maceralarla devam eder. Bu incelemede Eflatun Cem 
Güney (1954) tarafından derlenen “Karayılan” masalı analiz edilecektir. 

Masalda karayılanın bireyleşme süreci işlenmektedir. Bu süreç do-
ğum, okumak ve evlenmek aşamalarını kapsamaktadır. 

Masalın olay örgüsüne kısaca bakacak olursak: 

Vakti zamanında diyarın birinde, çocuk özlemi çeken bir padişah ya-
şarmış. Bir gün dua ederken yılan da olsa bir çocuk istemiş. Dediği vakit 
de duaların kabul olduğu bir vakte denk gelmiş. 9 ay sonra padişahın karısı 
öyle bir sancılanmış ki doğum yaptırmaya gelen ebeler doğum yaptırama-
mış. Çünkü padişahın çocuğu bir yılanmış. Memlekette ne kadar ebe varsa 
hiçbiri başarılı olamamış, hepsi ölmüş. Sarayın haremağaları da memle-
kette ebe aramaya çıkmışlar. Dolaşırlarken karşılarına bir kadın çıkmış, 
kadın üvey kızının ebelik yapabileceğini söylemiş. Kızı çağırmışlar. Kızın 
ağzı varmış, dili yokmuş, tek kelime etmeden yola düşmüşler. Genç kız 
giderken bir mezarlığın önünde durmuş ve annesinin mezarına gidip du-
asını almak istediğini, aksi halde uğursuzluk geleceğini söylemiş. Ağalar 
da tamam deyip kızı beklemişler. Kız mezarlıkta annesinin başına gidip 
olanları anlatınca annesi ona saraya varınca iki yanı kulplu, yedi delikli 
kapağı olan, altın bir kutu istemesini ve yedi inekten sağılmış, yedi bak-
raç sütü kutunun içine koyup yılana doğru uzatmasını söylemiş. Böylece 
kız yılanı kutunun içine kolayca kapatacakmış. Üzüntülü olan kız bunları 
duyunca ferahlamış ve annesinin dediklerinin aynısını yapar. Kız bunları 
yapınca şanı şöhreti tüm diyara yayılmış, önüne hazineler serilmiş ama kız 
bunların hiç birine dönüp bakmamış. İşi bitince üvey annesinin yanına geri 
dönmüş. Kızın başarılı olup eve döndüğünü gören üvey anne kıskançlığın-
dan ikiye ayrılacak olmuş ama ayrılamamış. Aradan yıllar geçmiş, şehzade 
karayılan okumak istemiş. Onu okutmaya giden bütün hocaları öldürmüş. 
Haremağaları da hoca ararken üvey anneyi görmüşler ve üvey anne kızı-
nın yapabileceğini söylemiş. Kız yola koyulunca yine annesinin mezarına 
uğramak istemiş. Üvey annesi de baş ucundaki gül dalı ile ayak ucundaki 
kızılcık dalını alarak şehzadeyi okutmaya gitmesini nasihat etmiş. Genç 
kız annesinin dediklerini bir bir yapmış ve yine evine dönmüş. Üvey anne 
aynı kıskançlıkla kıvranırken aradan zaman geçmiş. Karayılan şehzade 
evlenmek istemiş. Ne kadar kız bulup getirdilerse hepsini öldürmüş. Ha-
remağaları kız ararken yolları yine üvey anneye düşmüş. Kız yine yola 
düşmüş ve mezardaki annesine akıl danışmış. Annesi genç kızın saraya 
gitmeden önce gelinlik yerine kırk kirpi derisini kıyafet olarak giymesini 
ve başına da börk takmasını istemiş. Böylece karayılan kıza yaklaşınca 
dikenler batacakmış. Kız tek tek kirpi derilerini çıkarırken karayılandan da 
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derisini tek tek çıkarmasını isteyecekmiş. Karayılan kırk derisini çıkarınca 
kız o derileri hemen ateşe atacakmış. Saraya dönünce kız denilenleri bir bir 
yapmış ve karayılanın derisini ateşe atınca karayılan yakışıklı bir delikan-
lıya dönüşmüş. Sonrasında mutlu mesut yaşamışlar. Kızın üvey annesi ise 
kıskançlıktan sarı bir yılana dönüşmüş. Efsaneye göre bu sarı yılan gece-
leri üvey annelerin yastığının altına girer ve dudaklarına zehir bırakırmış. 
Üvey anne üvey evlatlarını öperse ve onlara iyi davranırsa bu zehir kaybo-
lurmuş. Bunları yapmazsa kırk gün sonra o da sarı bir yılana dönüşürmüş.

İncelenen masalda tespit edilen arketipler şu şekildedir: 

Bireyleşme: Bireyleşme her insanın oluşum ve farklılaşma sürecidir. 
Bireyleşme bireyin, kolektif alandan ayrılarak bireysel kişiliğinin gelişme-
sidir (Jung, 2016: 17). Bebeklik dönemi kolektif alanda başlar. Birey hayata 
devam etmek için kolektiften uzaklaşmak zorundadır. İnsanın birey olarak 
ortaya çıkma, varlığını ispat etme aşaması olan bireyleşme bedel ödemeden 
gerçekleşmez: “Asıl bireyleşme süreci -kişinin kendi iç merkeziyle (ruhsal 
çekirdeğiyle) ya da kendiyle (“self”iyle) bilinçli olarak karşı karşıya gelme- 
genellikle kişiliğin yaralanması ve buna refakat eden acı ile olur. Bu başlatıcı 
şok, öyle algılanmasa da bir tür “hidayet” şeklinde olur. Ego ise daha çok 
kendini istenci, istekleri bakımından engellenmiş olarak hisseder, genellikle 
bu ket vurmayı da dıştaki bir şeye yansıtır.” (Franz, 1997: 166). Masallarda 
da kahramanlar çeşitli zorluklardan geçerek, bedel ödeyerek bireyleşir. Kül 
Kedisi’nin üvey annesi ve üvey kardeşleri tarafından ezilmesi, Pamuk Pren-
ses’in üvey annesinin kötülükleri ile uğraşması gibi. 

Masallarda kahramanların anne ve baba arketipinden uzaklaşmaları 
bireyleşmelerine yardım eder. Terkedilen, her zaman kahraman olur. 

Karayılan masalında bireyleşme animus ile gerçekleşir. Animus önce 
ebe, sonra hoca, en son da eş olarak karayılanın bireyleşme sürecine yar-
dım eder. 

Yeniden doğuş: Ruh göçü, reenkarnasyon, diriliş (dönüşüm), yeniden 
doğuş (bireysel yaşamda yeniden doğuş, büyü ile düzelme, gerçek dönü-
şüm), dönüşüm sürecine katılım (dolaylı yeniden doğuş) gibi biçimlerde 
görülür. Bu masalda karayılanın evlendiğinde, genç bir delikanlıya dönü-
şümü yeniden doğuş olarak görülebilir. 

Simyada hayvanların her birinin sembolik anlamı vardır. Gelişmemiş, 
evrimini tamamlayamamış olan, bilinçdışını temsil eder. Dört elementten 
havayı kartal, toprağı aslan, suyu balık ve ateşi ejderha temsil eder. Hay-
vanlar karga veya kuzgun gibi karartma ile başlayıp Zümrüdüanka (phoe-
nix) ile sona eren süreçlerin anlamlandırılmasında kullanılır. Zümrüdüan-
ka küllerini ateşe bırakarak simyadaki son dönüşümü, altına dönüşümü ve 
felsefi açısından kusursuzluğu simgeler. 
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Bu masalda da yılanın ateşi temsil etmesi, derisi ateşte yandıktan son-
ra yılanın insan şekline dönüşümü görülmektedir. Zümrüdüanka gibi ka-
rayılan da dönüşüm yaşamıştır. Bu dönüşümde, kötülük yapmasına neden 
olan mizacını da öldürmüştür. 

Kahraman: Çoğu masalda kahraman anneden çocuk şeklinde doğar 
ancak bu masalda kahraman bir karayılan olarak doğar. Doğduktan sonra 
herkese mizacından dolayı zarar vermeye kalkar, herkesi öldürmeye çalışır. 
Yılan adının başına zarar verici, zehirleyici ve öldürücü özelliğinden dolayı; 
kötü ve istenmeyen şeyler için kullanılan “kara” sözcüğü eklenmiş olabilir. 
Masalda kara sıfatıyla edinilen özellikler de aslında bilinçdışındaki arketiple-
rin karanlık yüzünün göstergesidir. Ayrıca karayılan Türkçe Sözlük’te “Boyu 
uzun, başı iri pullarla örtülü, zararlı hayvanları yediği için tarıma yararlı, 
tehlikesiz bir yılan (Coluber).” olarak tanımlanmaktadır. Genç kızın ölmüş 
annesi de onu (belki de bu yüzden) kızı için tehlikeli görmemektedir. Yılan 
olarak doğan kahraman yılan gibi yaşamak için uğraşıyor, sahip olduğu öl-
dürücü gücü kullanmaktan keyif alıyor. Daha sonra genç kız (animus) ile 
birlikte değişim sürecine giriyor. İlk değişim okuma öğrenmek istemesinde, 
bilgi aşamasında görülüyor. Sonra evlenme aşamasında insan olmasını sağ-
layan, fiziksel ve ruhsal dönüşümü geçirir. Evlendiği zaman karayılan genç 
bir delikanlıya dönüşür. Zarar verme isteği ile yola çıkan kahraman yılandan 
insana dönüşmüş, bilinçsizlikten bilince yükselmiştir. 

Padişah (Baba): Kral ya da padişah masallarda otoriteyi temsil eder, 
genelde yaşlıdır ve krallığı tehlikededir. Masal kralla başlarsa kral her za-
man ya hastadır ya kızı yaramazlık yapar ya yerine varis bulamaz; ya kö-
tülük yapar ya şeytan ona saldırır ya da oğlunu kaçırırlar. Kralla veya padi-
şahla ilgili bir şeyler her zaman yanlış gider (Franz, 1997: 23). Bu masalda 
padişah çocuğu olmadığı için mutsuzdur. 

Masalda baba padişah şeklinde karşımıza çıkar. Baba arketipi “logos’ 
yani bilgi ile ilişkilidir (Jung, 2015a: 178). Padişah Baba burada malını 
mülkünü miras olarak bırakabilmek için bir erkek çocuk istemektedir. O 
kadar çaresiz kalmıştır ki dua ederken yılan da olsa çıyan da olsa kabulüm 
demiştir. Duası kabul olur ve oğlu, yılan şeklinde olur. Daha sonra oğlunun 
her istediğini yapar. Annenin ve babanın şehzadenin her istediğini yerine 
getirmesi, şehzadenin genç kız gelene kadar bireyleşmesine yardım etmez. 

Anne: Anne arketipinin en önemli özellikleri bakıp büyütmesi, besle-
mesi, şefkati, iyiliği ve yeraltına özgü karanlığıdır. Bunun yanında, “dişinin 
sihirli otoritesi; aklın çok ötesinde bir bilgelik ve ruhsal yücelik; iyi olan, 
bakıp büyüten; taşıyan; büyüme, bereket ve besin sağlayan; sihirli dönü-
şüm ve yeniden doğuş yeri; yararlı içgüdü ya da itki; gizli, saklı, karanlık 
olan, uçurum, ölüler dünyası, yutan, baştan çıkaran ve zehirleyen, korku 
uyandıran ve kaçınılmaz olan” gibi özellikleri de vardır (Jung, 2006). 
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Hansel ve Gratel masalında cadı sahip olan, yok eden, çocukları yi-
yerek yok etmek isteyen bir annedir. Cadı anne, çocuklar da büyüyüp 
anne olabilsin diye yok edilmelidir (Le Guin, 2006). Bu, bir arketipin yani 
ölümcül, yiyip bitiren annenin görüntüsüdür. 

Karayılan masalında üç anne vardır: Karayılanın annesi, genç kızın öz 
annesi ve genç kızın üvey annesi. Karayılan masalında genç kızın annesi 
ölüdür ancak mezarına yardım istemeye gelen kızını yalnız bırakmaz. Kı-
zına verdiği nasihatlerle yardım eder. Karayılanı zararsız görür. Ebe olarak 
gönderildiğinde kızına iki yanında iki kulplu, kapağı yedi delikli, altın bir 
kutu istemesini; yedi inekten sağılmış yedi bakraç sütü yedi delikten kutu-
ya koymasını ve yılana bu kutuyu uzatıp yılan içine girince kapağı kapatıp 
elmas beşiğe götürüp yatırmasını söyler. 

İkinci öğüdü hoca olarak gönderildiği zamandır. Kızından, mezarının 
baş ucundan bir gül dalı, ayak ucundan da bir kızılcık dalı koparmasını is-
ter.  Karayılan şehzade okumazsa, genç kızın sözünü dinlemezse kırk defa 
gül dalıyla, bir defa da kızılcık dalıyla vurmasını, böyle kırk gün devam 
etmesini, kırk gün sonra şehzadenin okumayı öğreneceğini söyler. 

Üçüncü öğüdü genç kızın eş olarak gönderildiği zamandadır. Kızının 
şehzadenin yanına gitmeden önce kırk kirpi derisi istemesini ve hepsini üst 
üste giymesini söyler. Böylece Karayılan genç kıza saldırınca dikenler Ka-
rayılan’a batacaktır. Kirpi derilerini çıkarmak için, şehzadenin de derisini 
çıkarmasını istemesini söyler. 

Anne de ölmüş bile olsa, kendi kızının erginleşmesine öğütleriyle yar-
dım etmektedir. Arketipin öldükten sonra kahramana yardım etmesi birçok 
masalda görülür. Vasalisa masalında da anne ölmeden önce kızına yardım 
etmesi için oyuncak  bir bebek veriyordu (Estés, 2006). 

Üvey anne bu arketipte arketipin karanlık yüzüdür. İyi annenin göl-
gesi olarak da görülebilir. Öz anne ne kadar iyiyse üvey anne de o kadar 
kötüdür. Genç kıza yapmadığını bırakmaz. Onu üç kere ölüme gönderir. 
Ondan kurtulmak istemektedir. Üvey anne kızı maddi karşılık ile ebe ola-
rak şehzadenin doğumuna gönderir. Kızı önce ebe, sonra hoca, en son da eş 
olarak şehzadeye gönderir. Bu isteklerinin her biri farkında olmadan genç 
kızın güçlenmesine yarar. Üvey anne en sonunda çatlar ve öz annenin onu 
adlandırdığı gibi sarı yılana dönüşür ve genç kızları sevmeyen tüm üvey 
annelere düşman olur. 

Karayılan şehzadenin annesi de olumlu özelliklere sahiptir. Oğlunun 
mutlu olması için her şeyi yapar ancak masalda pasiftir. 

Anima/Animus: Jung dışa yönelik yüze persona, içe yönelik yüze 
de anima demiştir. Persona idrake dayalı olmasına rağmen anima hiç kuş-
kusuz hisse dayalıdır. Anima erkeğin bilinçdışının kadınsı yanı, animus 
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ise kadının bilinçdışın erkeksi yanıdır. “Ben”in kendini az çok özdeşleş-
tirilebildiği iyice kaynaşmış bir işlev kompleksidir. Personanın karakteri-
ni genelde anima tamamlar. Jung anima terimi ile erkeğin bilinçdışındaki 
dişil elementi, animus terimi ile da kadının bilinçdışındaki eril elementini 
ifade eder. Anima arketipi, erkek psikolojisinde annenin imgesiyle başta 
iç içedir. 

Erkeğin baskın özellikleri genellikle mantık ve nesnellikken kadının 
baskın özelliği histir. Fakat ruhta içte hisseden erkek, muhakeme yapan 
kadındır. Kadın hayata her zaman rahatlık ve umut çerçevesinde bakarken 
erkekte umutsuz bakış daha belirgindir. 

Anima, güzel bir kız, tanrıça, yaratık, cadı, melek, cin, dilenci, kadın 
vb. olabilir. (Jung, 2006: 72-73). 

Masalda genç kız anima olarak yer alır. Şehzadeyi olumlu yönde yavaş 
yavaş değiştirmektedir, kimsenin beceremediği işleri yapmaktadır. Gözü 
mal mülkte değildir. Şehzadenin istediklerinin gerçekleşmesi için saraya 
gönderilir. Herkesin korktuğu ve kimsenin karşısında başarılı olamadığı 
karayılan şehzadeyi önce doğurtur, sonra okutur, sonra da onunla evlenir. 

Tüm bunları yaparken mezardaki annesinden yardım alır. Kendisi her 
defasında, saraya gitmeden önce annesine gitmek, ondan nasihat almak 
istemektedir. Burada anne ve genç kızda sezgi gücünün baskın olduğu gö-
rülmektedir. 

Genç kız şehzadenin bireyleşmesini sağlarken, bu olaylarla ve öz an-
nesinin yardımı ile kendisi de bireyleşmektedir, değişmektedir. Animada 
var olan his annesinin ona verdiği öğütlerle, logos ile tamamlanmaktadır. 

Gölge: Gölge psişenin karanlık tarafıdır. Ulaşabildiği yerlerin sınır-
sızlığı nedeniyle bilinçdışının bütün tarihsel görünümünü kapsayan, genel-
likle aşağı ve suçlu, gizli ve bastırılmış kişiliktir (Jung, 1980: 37). 

Gölge bu masalda anne ruhunun karanlık yüzü, kabul edilmeyen ve 
kabul edilemez olandır. Öz annenin karşısında yer alan üvey anne gölge 
olarak karşımıza çıkar. Öz anne ne kadar merhametli ve iyiyse, üvey anne 
de o kadar acımasız ve kötüdür.

Öz anne ve üvey anne, her ikisi de bütün olarak genç kızın bireyleşme-
sine katkı sağlarlar. Üvey anne genç kızı kötülüğe göndermeseydi, öz anne 
de mezarında olmasına rağmen öğütler vermeseydi genç kızın da bireyleş-
me süreci gerçekleşmeyecekti. 

Üçleme ve ikilik: Psikoloji açısından üçlük ihtiyaca, istemeye, dürtü-
ye ve iradeyle verilen karara; ikilik ise psişik sistemin bütün olarak bilin-
cin, insan bütününün durgunluğunu aşıp tüm miskinliklere ve her zaman 
mevcut olan diğer direnmelere karşı kendini kabul ettirmeyi başaramazsa, 
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aslen boşa çıkacak tahrikine ve kararına tepkisidir (Jung, 2015b 221).

Karayılan da masalda üç evrede tamamlanır: Doğum, bilgi ve evlen-
me. Tüm bunların sonuncunda birliğe ulaşır. Dönüşüp tam bir insan haline 
gelir. 

Masalda temsil edilen semboller şu şekildedir:

Yılan: Yılan enerjinin sembolüdür. Kıvrımlı hareketleri, ağaçla bir-
likte anılması ve ağacın kökleri ve dalları ile benzerliği, deri değiştirmesi, 
tehdit edici bakışları ve zehirleyici dili, desenli derisi, tıslaması, kurbanla-
rına saldırma yöntemi, öldürürken bazen kurbanlarının etrafını çevirmesi, 
baştan çıkarıcılığı yılana özgü niteliklerdir. 

Yılanlar, yaşamın ve ölümsüzlüğün kaynaklarının ve gizli hazinelerin 
koruyuculardır. Derinlerin ve büyük gizemlerin bilgeliğinin bir sembolü 
olarak da görülür. Derisini değiştirebildiği için dirilişi de simgeler. 

Kendini yiyen (ouroboros), kendisiyle çember oluşturan yılan da do-
ğum ve ölüm metaforlarından hareketle birliğe, tamlığa erişmeye işaret 
eder. 

Jung, yılanın omurilik ve omurilikle ilişkilendirdiğine dikkat çeker; 
bilinçsizin kendisini ani ve beklenmedik bir şekilde, kalıcı ve korkunç sal-
dırılarla ifade etme biçiminin mükemmel bir görüntüsü olduğunu belirtir. 
Ayrıca psikolojik olarak yılanın, bilinçaltındaki yıkıcı potansiyeli ateşle-
yerek anormal kıpırtıları ifade eden ızdırap belirtisi olduğunu da söyler 
(Cirlot, 1971: 285-290). 

Bu masalda iki tür yılanla karşılaşmaktayız. Birincisi, kahraman şek-
linde karşımıza çıkan karayılandır. Diğeri ondan daha tehlikeli sarı yılan-
dır. Karayılan insandan doğmuştur, dönüşerek genç bir delikanlı olmuştur. 
Bireyleşmesini bu şekilde tamamlamıştır. Derisi ateşte yakılınca yeniden 
dirilmiştir. 

Simyada fazlardan nigredo kara, siyah evreyi (aynı zamanda kayıp 
olan); albedo beyaz evreyi (aynı zamanda aydınlanmayı); rubedo kırmızı 
evreyi (aynı zamanda adanmayı); citrinitas altın evreyi temsil eder. 

Bu açıdan yorumlarsak kahramanın dönüşüm geçirene kadar hep kara 
evrede, kayıp evrede olduğunu görürüz. 

Elmas Beşik: Aydınlıktır, ışığın ve parlaklığın sembolüdür. Tüm de-
ğerli taşlar gibi, hazinelerin ve zenginliklerin genel sembolizmini yansıtır. 
Beşik elmastan yapılmıştır. Beşik en genel anlamda annenin rahmini sem-
bolize eder. Karayılan doğduktan sonra tüm bebekler gibi kendi yaşam ve 
büyüme alanı olan beşiğe yatırılır. Beşik sarayda olduğu için elmastandır. 

Sopa: Çok eski zamanlardan beri kullanılan bir alettir. İnsanlar tarafın-
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dan bazen hayvanları yola yönlendirmek için, bazen de otorite kurmak için 
kullanılmıştır. Sopa egemenliği, hâkimiyeti temsil eder. Bu masalda da gül 
ve kızılcık dalları sopa niyetiyle, şehzadeyi yola getirmek için kullanılmıştır. 

Gül dalı sevgiyi, güzelliği çağrıştırırken kızılcık dalı genelde cezayı 
çağrıştırır. Tek gül, özünde, bir tamamlanma, mükemmel başarı ve mü-
kemmelliğin sembolüdür. Gül bu nedenle mistik merkezi, kalbi, Eros’un 
bahçesini, Dante’nin cennetini, sevgiliyi, Venüs’ü vb. temsil eder. Rengi, 
şekli, yaprakları gibi diğer özellikleriyle daha farklı anlamlar da kazanır. 

Bu masalda gül dalı birlik ve başarıyı çağrıştırmaktadır. 

Altın kutu: Altın zenginliğin ve otoritenin de simgesidir. Kutu ise sı-
nırları, kısıtlı alanı, tutsaklığı işaret ediyor. Bu masalda karayılanın yakala-
nıp zapt edilmesi için kullanılıyor. 

40 Sayısı: Çok fazla dini ve mitolojik anlama sahip bu sayı masallarda 
karşımıza genellikle bekleme ve tamamlanma süresi şeklinde çıkar. Arın-
maya da işaret eder. Karayılan, derisini çıkarırken 40. Deriden sonra güzel 
bir delikanlı olur. Derileri, yanan ocağa atılınca dönüşümü tamamlanır. 

Süt: Yemeği çağrıştırmaktadır. Yılan süt ile beslenir. Yemek ise hayat 
enerjisini, libidoyu çağrıştırır. 

Diken: Gül üzerindeki diken zıtlıkları yani varoluş ve yok oluşu, ka-
vuşma ve ayrılmayı, zevk ve acıyı çağrıştırır. Aynı zamanda özü koruyu-
cu özelliktedir. Kirpi derisindeki dikenler de korunma amaçlıdır, zıtlıkları 
çağrıştırır. 

Masalda karayılanın karşısına diken okurken gül ile, evlenirken kirpi 
ile çıkar. 

Masalda tespit edilen tekrarlar şu şekildedir: 

1 Sayısı: Birliğe, tekliğe, yok olmaya, bütünleşmeye karşılık gelir. 
Gül dalı ve kızılcık dalı tektir. Masalın sonunda deri değiştirmeden sonra 
tekliğe, birliğe ulaşılır. 

Üçleme: Üç sayısı tamamlanma sayısı olan dörtten bir önceki sayıdır. 
Karayılanın bireyleşme süreci doğum, bilgi edinme ve evlenme olarak üç 
aşamada gelişiyor. Dolayısıyla animus da karşımıza ebe, hoca ve eş olarak 
üç şekilde çıkıyor. Öz anne kızına üç kez öğüt verir. 

7 Sayısı: En yüksek aydınlanma tabakasını işaret eder (Jung, 1980: 
83). Mucizelere gönderme yapan sayıdır. Kusursuzluk sayısıdır. Kusursuz 
düzen ve benliği sembolize eder. Masalda karayılan yedi ayda yedi yaşına 
basmıştır. Genç kıza annesi iki yanında iki kulpu olan, kapağı yedi delikli, 
altın bir kutu istemesini; yedi inekten sağılmış yedi bakraç sütü yedi delik-
ten kutuya koymasını istemektedir. 



309Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2 309

Sonuç

Masallar dinleyicilerine bilinçdışındaki kodları aktararak onların bi-
reyleşme süreçlerini tamamlamalarına yardım eder, onları hayata hazırlar. 

İncelenen masalda bireyleşme süreci çeşitli zorluklardan sonra ger-
çekleşir. Her kahramanın yanında bir yardımcı vardır. Bu masalda karayı-
lanın yardımcısı da genç bir kızdır. Genç kıza da rehberlik eden ölmüş bir 
anne görülmektedir.

Karayılanın insan formuna dönüşmesi bilinçdışı alandan bilinçli alana 
geçiş gibi görülebilir. 

Masallarda en çok rastlanan ana arketiplerden bireyleşme, anne, baba, 
gölge, animus birçok masalda görülen ortak özellikleri ile verilmiştir. Ma-
salda annenin gölgesi ile varlığı zorluklarla mücadelede birlikte verilmiş-
tir, bu da aynı arketipin aydınlık ve karanlık yüzlerini sunması açısından 
başarılır.

Bir, iki, üç, yedi ve kırk sayıları; beşik, sopa, gül, kızılcık, yılan masal-
da sembol olarak karşımıza çıkmaktadır. Masalda yılan, geçirdiği değişim 
ve sembolik anlamlarını yansıtmada oldukça kapsamlı yer almaktadır. 

Masal türü İlköğretim Öğretim Programı(2019)’nda ve Ortaöğretim 
Öğretim Programı(2019)’nda yer almaktadır. Biçimsel masal incelemele-
rinin yanında analitik yaklaşımın da kullanılması öğrencilerin hayata ha-
zırlanmasında yararlı olabilir. 
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Eysenck’in (1952) özellikle psikanalitik psikoterapilerin etkili olup 
olmadığı konusunu tartışmaya açması ve birçok kişinin psikoterapi gör-
meden de düzeldiğine vurgu yapması psikoterapilerin etkililiği üzerine 
çok sayıda çalışmanın yapılmasına (Strupp, 1963; Strupp, 1964; Bergin, 
1971; Lambert, 1976) yol açmakla birlikte bu tartışmalardan 40-50 yıl son-
ra 400’ün üzerinde terapi çeşidinden bahsetme (Garfield ve Bergin, 1994; 
Feltham, 2000; Norcross, 2005) noktasına gelinmiştir. Ancak yine de en 
yaygın olarak kullanılan ve dolayısıyla etkili bir şekilde varlığını sürdüren 
dört temel terapi kuramından bahsetmek mümkündür. Bunlar; Psikanali-
tik/psikodinamik, davranışçı, hümanistik ve bilişselci kuramlardır. Ayrıca 
bu dört ana kuramsal yönelimin dışında olmakla birlikte bu dört kuramdan 
birini tercih etseler bile hem bu psikoterapistler tarafından hem de ana ku-
ramsal tercih olarak birçok psikoterapist tarafından eklektik veya bütünleş-
tirici yaklaşımlarda sıklıkla kullanılmaktadır.  

Psikoterapi kavramı çerçevesinde tartışılan birçok konu başlığı bulun-
maktadır. Örneğin hangi psikoterapi yönteminin daha fazla etkili olduğu, 
hangi danışana hangi psikoterapi yönteminin daha iyi geldiği, psikotera-
pistlerin kuramsal tercihlerini belirleyen faktörlerin neler olduğu konu-
larında geçmişten bu yana tartışmalar yapılmış ve artık bu tartışmalara 
psikoterapistlerin eğitim süreçlerinin nasıl olması gerektiği, psikoterapiye 
yönelik uygulamaların neden bu kadar çeşitli olduğu ve uygulamaların çe-
şitliliğindeki bu hızlı artışın nedenleri gibi konu başlıkları da eklenmiştir.

1900’lerin başlarından itibaren popüler olmaya başlayan terapötik uy-
gulamaların üzerinden çok zaman geçmiş olsa da alanın ampirik çalışmala-
ra çok uygun olmaması nedeniyle, henüz bu soruların cevapları konusunda 
ortak bir kabulün olduğunu söylemek mümkün değildir. Ülkemizde ise 
hem henüz bu türden tartışmalar başlamadığı hem de psikoterapist olma 
sürecinin net olarak tanımlanması süreci tamamlanmadığı için bu konula-
rın tartışılması da yeterince yapılamamaktadır ve bu nedenlerle de psikote-
rapi alanı sürekli ihlallere ve etik dışı uygulamalara maruz kalmaktadır. Bu 
çalışmada yukarıda belirtilen birçok sorunun arasından psikoterapistlerin 
kuramsal tercihlerini belirleyen faktörler ve bu faktörlerin tespitine yöne-
lik olarak gerçekleştirilmiş çalışmalar ele alınmaktadır.

Psikoterapi ve Kuramsal Yönelim

Psikoterapiye dair en popüler tanım, danışanların davranışlarını, bi-
lişlerini, duygularını ve/veya diğer kişisel özelliklerini istedikleri yönde 
değiştirmelerine yardımcı olmak için psikolojik ilkeler çerçevesinde klinik 
yöntemlerin ve kişilerarası tutumların uygulanması (Norcross, 1990) tanı-
mıdır. Bir başka tanımda psikoterapi, psikolojik, davranışsal ve duygusal 
problemleri tedavi etmenin eğitimli ve objektif profesyoneller tarafından 
gerçekleştirildiği bir sanat ve bilim (Cullari, 1998) olarak nitelendirilmek-
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tedir. Rogers’a (1942, 1951) göre ise psikoterapi insanların gerçekçi ol-
mayan taleplerinden doğan kısıtlamaları ortadan kaldırma sürecidir ve bu 
süreçte psikoterapistlerin görevi danışanlarını anlamak için onların öznel 
gerçekliklerine girmek ve onlarla yolculuk etmektir. 

Bu tanımlardan ve bunun gibi birçok tanımdan hareketle psikotera-
pide en önemli unsurun terapist ve danışan arasındaki ilişki veya etkile-
şim olduğu söylenebilir. Bu etkileşimde yer alan ve etkileşimin niteliğini 
belirleyen en belirleyici unsur ise terapistin tercih ettiği kuramsal bakış 
açısı veya kuramsal yönelimidir. Çünkü psikoterapistin izleyicisi olduğu 
kuram, sağaltım için gelen ve psikoterapistle etkileşim içinde olan danışa-
nın kişiliğinin oluşumu, gelişmesi, sürdürülmesi ve değişmesi konusunda 
önermelere sahiptir ve psikoterapist izlediği bu kurama uygun tedavi me-
totlarını kullanarak sağaltım hedeflerini gerçekleştirmeye çalışır (Corsini 
ve Wedding, 2012).

Terapi sürecindeki işlevleri açısından ele alındığında ise kuramsal 
yönelimin; psikoterapistin, danışanının deneyimlerine, duygularına veya 
davranışlarına ilişkin hipotez oluşturabilmesine olanak sağladığı, psikote-
rapide kullanılan müdahalelere dayanak oluşturduğu ve psikoterapi süre-
cinin değerlendirilmesinde yardımcı olduğu görülmektedir (Strupp, 1955). 
Dolayısıyla kuramsal yönelim, danışanın terapötik ihtiyaçlarını anlamada 
ve belirlemede kullanılan kavramsal bir çerçeve olarak (Poznanski ve Mc-
Lennan, 1995) tanımlanabilir. Psikoterapistler ise sahip oldukları terapötik 
yönelimler çerçevesinde, hastalarının sorunlarını anlar, uygulamada kulla-
nacakları müdahaleleri seçer ve böylece tedavinin etkinliğini de belirlemiş 
olurlar (Boswell ve ark., 2009; Buckman ve Barker, 2010). Bir psikotera-
pist için kuramsal yönelim, danışanının problemleriyle ilgili hipotez oluş-
turmada ve uygun müdahale yöntemlerinin seçiminde önemli bir etken-
dir. Aynı zamanda kuramsal yönelim ve terapötik davranış arasında da bir 
tutarlılık söz konusu ise, terapötik etkililiğin önemli bir düzeyde arttığı 
kabul edilmektedir (Vasco, Garcia-Marques ve Dryden, 1993). Öte yandan 
psikoterapist ve kuramsal yönelimi arasındaki uyumsuzluğun benimsenen 
kuramsal yönelimle ilgili tatminsizliğe ve terapötik etkililikte azalmaya 
yol açtığı ileri sürülmektedir (Cumming ve Luchesse, 1978). 

Kuramsal yönelimin mesleki tatmin ve terapötik etkililikteki önemi-
nin yanı sıra psikoterapistlerle yapılan çalışmalarda, psikoterapistlerden 
mesleki pratiklerini açıklamaları istendiğinde ilk olarak bahsettikleri fak-
törün kuramsal yönelimleri olduğu görülmektedir (Lyddon ve Bradford, 
1995; Vasco, Garcia-Marques ve Dreyden, 1993). Terapistlerin kendile-
rini tanımlamada en temel belirleyicinin kuramsal yönelim olması olduk-
ça dikkat çekicidir ve bu durum psikoterapistlerin kuramsal yönelimlerini 
tercih etmelerinde etkili olan faktörlerin sorgulanmasını gerekli hale getir-
mektedir. 
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Kuramsal Yönelim Seçiminde Etkili Olan Faktörler

Kuramsal yönelimin terapötik açıdan temel konumda bulunmasına ve 
kuramsal yönelim seçiminin psikoterapistin mesleki tatminine ve terapötik 
etkililiğe olan önemli katkısına rağmen, psikoterapistlerin kuramsal yöne-
limlerini nasıl seçtikleri konusu basitçe açıklanabilecek bir konu değildir. 
Buna sebep olarak da kuramsal yönelim seçiminde birçok farklı değişke-
nin etkileşim içerisinde olması gösterilebilir (Bitar, Bean ve Bermudez, 
2007; Buckman ve Barker, 2010). Kuramsal yönelimin seçimi hem birçok 
değişkenden etkilenmekte hem de bir anlık bir seçimden ziyade bir sürecin 
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak yine de alanyazın incelendiğinde 
kuramsal yönelimin seçiminde ve gelişiminde etkili olan faktörler arasında 
kişilik, eğitim, psikoterapistin kendi terapisi, dünya görüşü, hayat felsefesi 
ve bireysel değerleri ve klinik deneyim faktörlerinin belirgin olarak öne 
çıktığı görülmektedir. 

Kişilik

Kişilik kavramı bireyin kendine özgü olan ve bireyi diğerlerinden 
ayırt ettiren uyum özelliklerini kapsayan bir kavramdır (Öztürk ve Ulu-
şahin, 2008). Psikoterapistin bireysel kişilik özellikleri genellikle teorik 
yönelim ve terapötik teknik seçiminde birincil önemdedir (Halgin, 1989). 
Messer ve Gruman’a göre, seçilen kuramsal yönelim ve psikoterapistin 
kişiliği arasında doğal bir uyum bulunabilmektedir. Bu yüzden, bir psiko-
terapistin, kendi tutum ve tarzı ile seçtiği kuramsal yönelimin gerektirdiği 
tutum ve tarz arasındaki doğal bir uyumun olduğu kabul edilirse, psikote-
rapistin kişilik özellikleriyle uyumlu spesifik bir yönelim aracılığıyla di-
ğer yönelimlere kıyasla daha etkili çalışabilmesi mümkün görünmektedir 
(Akt. Heinonen ve Orlinsky, 2013). Alanyazın incelendiğinde ise kuramsal 
yönelim seçiminde en çok araştırılan faktörlerden birinin kişilik faktörü 
(Bitar, Bean ve Bermudez, 2007; Ogunfowora ve Drapeau, 2008; Topo-
linski ve Hertel, 2007; Arthur, 2001) olduğu dikkat çekmektedir.

Belirli kişilik özelliklerine sahip psikoterapistler, diğerlerine kıyasla 
belirli kuramsal yönelimleri tercih etmeye daha yatkın olabilmektedirler ve 
bu yönelimleri daha etkili bir şekilde kullanabilmektedirler (Poznanski ve 
McLennan, 2003). Örneğin Poznanski ve McLennan’in (2003), psikolog-
ların kuramsal yönelimleriyle ilişkili faktörleri araştırmak için 1003 psiko-
logla yürüttükleri çalışma sonucunda, düşük düzeyde deneyime açıklık ve 
sorumluluk, görece düşük düzeyde duygusal dışavurum, iyimserlik, rasyo-
nelliğe bağlılık ve objektiflik özelliklerinin bilişsel davranışçı yönelimler 
yönünde bir seçimi öngördüğünü ortaya koyarken, açıklık özelliğinin ise 
daha hümanistik ve varoluşçu yönelimlerin seçimini öngördüğü bulun-
muştur. Beş faktör kişilik modelinde yer alan kişilik özellikleriyle kuram-
sal yönelim arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir başka çalışmada, bilişsel 
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yönelimin, beş faktör kişilik modelinin uyumluluk, doğruluk ve özgecilik 
yönleriyle; hümanist ve geştalt yönelimlerinin, açıklık ve fanteziye açık-
lık yönü ile ve hümanist yönelimin aynı zamanda eyleme açıklık yönüyle 
ilişkili olduğu saptanmıştır (Scandell, Wlazelek ve Scandell, 1997). Kişilik 
özellikleri ile bilişsel davranışçı, hümanistik ve psikodinamik yönelimlerin 
karşılaştırıldığı bir çalışmada esneklik, kişisel saldırganlığın kabulü, kendi 
duygularına duyarlılık ve samimi ilişkilerin geliştirilmesi gibi en pozitif 
özelliklerin hümanistiklerde olduğu tespit edilmişken bilişselcilerin ise 
daha sınırlı bir esneklik, kendi duygularının kabulü ve ilişkilerin gelişmesi 
özelliklerine sahip oldukları saptanmıştır (Tremblay, Herron ve Schultz, 
1986).

Benzer şekilde Ogunfowora ve Drapeau (2008) tarafından Kanada’da 
yürütülen ve kişilik özellikleri ile kuramsal yönelim tercihleri arasındaki 
ilişkiyi araştıran bir başka çalışmada sorumluluk özelliği hümanistik ve 
varoluşçu yönelim tercihleriyle negatif yönde ilişkili bulunmuştur. Ancak, 
deneyime açıklık özelliğinin ise bilişsel-davranışçı, davranışçı ya da sis-
temik yönelimlerden çok psikodinamik yönelimle ilişkili olduğu bulun-
muştur. Ek olarak, Topolinski ve Hertel (2007) tarafından Almanya’da 184 
psikoterapistle yürütülen ve psikoterapistlerin kariyerinde kişiliğin rolü-
nü inceleyen bir çalışmada, farklı kişilik tiplerine sahip psikoterapistlerin 
farklı ekolleri benimsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda, 
içgörü odaklı yönelimler ile deneyime açıklık, sezgisellik ve biliş ihtiya-
cı arasında pozitif yönlü ilişki saptanmıştır. Ayrıca, Bitar, Bean ve Ber-
mudez’in (2007) Texas’ta, evlilik ve aile terapistleri ile temellendirilmiş/
gömülü kuram metoduyla yürütülen ve katılımcı terapistlerin kuramsal 
yönelimlerinin oluşumunda veya gelişiminde etkili olan faktörlerin ve ter-
cih süreçlerinin nasıl gerçeklleştiğinin  incelendikleri pilot bir çalışmada, 
terapistlere kişilik özelliklerinin belirli bir kuramsal yönelimi seçmelerin-
de etkisinin olup olmadığı sorulduğunda; terapistler, kişilik özellikleriyle 
kuramsal tercihleri arasındaki ilişkiyi onaylayan yanıtlar vermişlerdir.

Yapılmış çalışmalar incelendiğinde, belirli kişilik özelliklerinin belirli 
bir kuramsal yönelimin seçilmesinde etkili olabildiği ve psikoterapistlerin 
kuramsal yönelimlerini belirlerken kişilik özelliklerini de göz önünde bu-
lundurarak bu tercihlerini gerçekleştirdikleri görülmektedir.

Eğitim

Kuramsal yönelim seçiminde etkili olan faktörlerden bir diğeri eği-
tim faktörüdür. Kişilik faktörü kısmında bahsedilen Poznanski ve McLen-
nan’in (2003), çalışmasında, eğitim faktörü de incelenmiştir.Bu çalışmada 
neredeyse tüm bilişsel davranışçı psikoterapistler, üniversite eğitimlerini 
kuramsal yönelim seçimlerini etkileyen faktörlerden biri olarak belirtir-
ken, deneyimsel psikoterapistlerin yarısından fazlası ise üniversite eğitimi-
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nin kuramsal yönelim seçimlerinde etkisi olmadığını bildirmişlerdir. Diğer 
taraftan, neredeyse tüm psikodinamik yönelimli psikoterapistler, süperviz-
yon sürecini kuramsal yönelim belirleyicilerinden biri olarak bildirirken; 
üçte biri üniversite eğitimlerinin yönelim seçimlerinde etkili olmadığını 
bildirmişlerdir. Bilişsel davranışçı ve deneyimsel psikoterapistlerin yarısı 
ise süpervizyon sürecini, yönelim seçiminde bir belirleyici olarak bildir-
mişlerdir. Bu bulgulardan hareketle çalışmada, bilişsel davranışçı terapi 
tercihinin bilişsel davranışçı terapiye ilişkin dersler almakla ilişkili olduğu, 
ancak psikodinamik ve sistemik yönelim tercihlerinin ise derslerden zi-
yade bu kuramsal tercihlere sahip psikoterapistlerden süpervizyon eğitimi  
bu perspektiflere dayanan süpervizyon almakla ilişkili olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.

Benzer şekilde, Buckman ve Barker (2010), 142 stajyer klinik psi-
kologla yürüttükleri ve kuramsal yönelim seçiminde kişisel faktörlerin ve 
eğitim faktörünün etkilerini araştırdıkları çalışmalarında, psikodinamik 
tedavi yöneliminde, bilişsel davranışçı psikoterapi süpervizyonu alanlar-
dan farklı olarak daha çok kişisel faktörlerin etkili olduğunu saptarken, 
sistemik tedavi için ise süpervizyon ve kişisel faktörlerin yaklaşık olarak 
eşit bir etkisinin olduğunu bulmuşlardır ve kuram yöneliminin daha çok 
kişisel ilgiye dayandığını belirtmişlerdir. Buckman ve Barker’ın çalışma-
sında kişisel faktörler daha belirleyici bulunurken diğer taraftan, Topolins-
ki ve Hertel’in (2007) çalışmalarında, stajyer psikoterapistlerin öncelikle 
eğitimlerinde öğretilen yönelimi öğrenmeye eğilimli oldukları, daha sonra 
kişiliklerini yönelim seçimlerine yansıttıkları saptanmıştır. Guest ve Beut-
ler’in (1988) eğitimlerinin ilk yılında süpervizyon almış 16 klinik psikolo-
ji yüksek lisans öğrencisiyle yürüttükleri ve psikoterapi süpervizyonunun 
psikoterapistlerin yönelim seçimindeki etkisini araştırdıkları boylamsal bir 
çalışmada, eğitimin ilk yılında kuramsal yönelim seçiminde süpervizyon 
dışında başka bir etkenin etkili olmadığını tespit etmişlerdir. Ayrıca araş-
tırmacılar, süpervizörün yöneliminin ve süpervizyona ilişkin deneyimlerin 
etkisinin, psikoterapist süpervizyondan bağımsız çalışabilecek yeterliliğe 
eriştikten sonraki yıllarda bile sürdüğünü bulmuşlardır. Dolayısıyla bazı 
çalışmalarda psikoterapistlerin kuramsal yönelim seçiminde süpervizyon 
sürecinin ve üniversite eğitiminin etkili olduğu sonucu elde edilmişken 
bazı çalışmalarda ise kişilik özelliklerinin eğitimden daha etkili olduğu so-
nucuna ulaşılmıştır. Bu farklılığı oluşturan en önemli unsurun ise kuramsal 
yönelim olduğu görülmüştür.

Psikoterapistin Kendi Psikoterapi Süreci

Kuramsal yönelim seçiminde etkili olan bir diğer faktör ise psikotera-
pistin kendi psikoterapisinden geçerken beraber çalıştığı psikoterapistinin 
kurumsal yönelimidir. Vasco ve Dryden (1994) tarafından davranışçı, biliş-
sel, eklektik, hümanistik, psikodinamik ve sistemik yönelimlerden 161 psi-
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koterapistten toplanan veriyle Portekiz’de yürütülen ve psikoterapistlerin 
kuramsal yönelim gelişimi ile klinik pratikleri arasındaki ilişkiyi araştıran 
çalışmada, psikoterapistin kendi psikoterapistinin yönelimini seçmesinin, 
hümanistik ve psikodinamik terapistler için kısmen doğru olduğu, fakat bi-
lişsel psikoterapistler için tam tersi bir durumun geçerli olduğu bulunmuş 
ve bilişsel psikoterapistlerin kendi psikoterapistlerinin yönelimini dikkate 
almama eğiliminde oldukları belirtilmiştir. 

Steiner (1978) tarafından psikologlarla yürütülen ve terapistlerin ku-
ramsal yönelim seçiminde etkili olan faktörleri inceleyen bir anket çalış-
masında, katılımcılara şu anki kuramsal yönelimlerini seçmelerinde katkı-
sı olan etkenler sorulmuştur. Çalışma sonucunda; psikologların şu an sahip 
oldukları kuramsal yönelime katkısı olan faktörlere ilişkin sorudan elde 
edilen verilere göre lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca yapılan oku-
malar, ders veren öğretim üyelerinin yönelimleri, süpervizörlerin yönelim-
leri ve aynı klinik ortamdaki meslektaşların yönelimleri faktörleri arasın-
da, psikoterapistin kendi psikoterapistinin etkisi birinci sırada yer almıştır. 

Eğitim faktörünün etkisinin kuramsal yönelime göre değişmesine 
benzer şekilde psikoterapistin kendi psikoterapisinin etkisi de kuramsal 
yönelime göre değişmektedir. Poznanski ve McLennan (2003), kuramsal 
yönelim seçiminde psikoterapistin kendi psikoterapisinin etkisinin psiko-
dinamik ve deneyimsel terapistler için daha fazla olduğunu, ancak biliş-
sel davranışçı yönelimli psikoterapistler için bu etkinin çok daha az bir 
düzeyde olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca Rosin ve Kudson (1986), klinik 
psikologların kuramsal yönelim seçiminde yaşam deneyimlerinin algıla-
nan etkisini araştırdıkları çalışmada, psikodinamik yönelimli psikologların 
davranışçı yönelimli psikologlara göre anlamlı biçimde daha sık bireysel 
terapi alma eğiliminde olduklarını bulmuşlardır ve bireysel terapi ihtiya-
cının ve tercihinin kuramsal yönelime göre değiştiğini ifade etmişlerdir.

Kişilerin kendi psikoterapisini alırken hangi kuramsal yönelimi tercih 
ettikleri ile sahip oldukları kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler araştırıl-
mamış olmakla birlikte, muhtemelen kişiler kendi psikoterapileri için de 
psikoterapistlerinin kuramsal yönelimine dikkat etmekte ve kuramsal yö-
nelim bu tercihte etkili bir rol oynamaktadır. Psikodinamik Psikodinamik 
psikoterapistlerin nörotizm ölçeğinden (Boswell ve ark., 2009; Poznans-
ki ve Mc-Lennan, 2003) bilişsel davranışçı psikoterapistlere kıyasla daha 
yüksek puan almaları düşünüldüğünde, bu farkın nevrotiklik boyutundan 
yüksek puan alan bireylerin sorunlarına odaklı ve geçmişlerinin kişisel 
olarak rahatsız edici olduğu görüşü ile (Millon, 1994) veya nevrotik bi-
reylerin aile ve çevreyle olan ilişkilerinde problemler yaşadığı önermesi 
ile (Horney, 1950) açıklanabileceği düşünülmektedir. Böyle bir bağlantı 
kurulduğunda ise psikodinamik yönelimli olup kendi terapilerinde de psi-
kodinamik yönelimli terapistleri tercih eden terapist adayı veya terapist-
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lerin kendi bireysel geçmişlerine yönelik içgörü sahibi ve problemlerinin 
sağaltımı için çaba içinde olan bireyler oldukları söylenebilir. Dolayısıyla 
da bireysel geçmiş öykülerine bağlı olarak derinlemesine bir analiz arayı-
şı içinde olmaları nedeniyle de bu terapistlerin kendi psikoterapileri için 
tercihlerinin, kendini anlama ve analiz etme  özelliği baskın olan psikodi-
namik yönelimli psikoterapistlerden yana olmasının ve kendi psikoterapi 
tercihlerindeki bu durumun uygulama tercihlerinde de devam etmesinin 
muhtemel olduğu düşünülebilir.

Dünya Görüşü, Hayat Felsefesi ve Bireysel Değerler

Yukarıda bahsedilen faktörlere ek olarak, psikoterapistin dünya gö-
rüşü, hayat felsefesi ve bireysel değerleri de kuramsal yönelim seçimin-
de etkili olan diğer faktörlerdir. Buckman ve Barker’a (2010) göre farklı 
yönelimler, psikoterapistlerin felsefik dünya görüşlerine ve epistemolojik 
bağlılıklarına göre ayrışmaktadır. Henry, Sims ve Spray’e göre ise ku-
ramsal yönelimler, psikoterapistlerin insan doğasına ilişkin görüşleri, akıl 
sağlığının kavramsallaştırılması, ontolojik ve epistomolojik varsayımları 
bağlamında farklılık göstermektedir. Bu nedenle, psikoterapistler, kendi 
değerleri ve felsefik dünya görüşleri ile uyumlu yönelimler seçmektedirler 
(Akt.: Heinonen ve Orlinsky, 2013). Örneğin bilişsel davranışçı psikotera-
pistler daha ampirik ve rasyonalist bir bakış açısına sahipken (Lyddon ve 
Bradford, 1995) psikodinamik yönelimli psikoterapistlerin ise metaforik 
bir düşünme tarzına sahip oldukları (Schacht ve Black, 1985) görülmek-
tedir.

Lyddon ve Bradford tarafından farklı kuramsal yönelimlerden psiko-
terapistlerin felsefik dünya görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bir çalışma-
da felsefik alanları ve uygulamalı ilgiyi ölçen Organikçilik-Mekanikçilik 
Paradigması Envanteri kullanılarak felsefik alanlar olarak ontoloji, episte-
moloji, bireysellik, nedensellik ve uygulamalı ilgi olarak ise evliliğe, ebe-
veynliğe ve kişilerarası ilişkilere ilişkin değişkenler ölçülmüştür. Çalışma 
sonucunda, psikodinamik ya da sistemik yönelimli psikoterapistlerin daha 
Organikçi -subjektif dünya görüşlü-, bilişsel davranışçı psikoterapistlerin 
ise Mekanikçi –objektif dünya görüşlü- olma eğiliminde oldukları bulun-
muştur (1995). 

Hayata dair genel bir bakış açısına karşılık gelen gerçeklik vizyonu 
(Messer ve Winokur, 1984) açısından da terapistlerin yönelimi farklılık 
göstermektedir. Örneğin Messer ve Winokur’a (1980, 1981) göre, psiko-
dinamik teori yönelimli olan psikoterapistler, trajik ve ironik bir vizyona 
sahipken birey merkezli psikoterapistler romantik bir vizyona ve biliş-
sel-davranışçı psikoterapistler ise komik bir vizyona sahiptir.

Vasco ve Dryden’a (1994) göre, psikoterapistler epistemolojik bağ-
lılıklarıyla uyumlu psikoterapi yaklaşımları seçme eğilimindedirler. Ayrı-
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ca, Arthur’a (2010) göre, bireysel değer ve inançlarda değişikliklere yol 
açan önemli yaşam deneyimlerine sahip psikoterapistlerin kuramsal yöne-
limlerinde değişikliklerin olmaması psikoterapistin mesleki hayatında bir 
uyumsuzluğa neden olmaktadır. Vasco ve arkadaşları (1993) ise bu uyum-
suzluğa katılmakta ve eklektik bir kuramsal yönelimin bu uyumsuzluğu 
azaltacağını ileri sürmektedirler. Prochaska ve Norcross’a (1983) göre bazı 
yanlış ve uyumsuz seçimler yapabilmelerine rağmen, çoğu psikoterapist, 
kuramsal yönelimine karar verirken bireysel değerlerini ve felsefesini göz 
önünde bulundurma eğilimi göstermektedir. Dolayısıyla psikoterapistlerin 
hayata ilişkin bakış açıları, felsefeleri ve sahip olduğu değerler kuramsal 
yönelimlerinin belirlenmesinde etkili faktörler olarak değerlendirilebil-
mektedir. Ancak belirtilmesi gereken önemli bir nokta terapistler de diğer 
insanlar gibi yaşla ve yaşam deneyimiyle birlikte olgunlaşmakta ve buna 
paralel olarak da hayata bakış açıları ve değerleri değişebilmektedir. Bu 
yüzden yaş ilerledikçe hayat felsefesi ve değerler psikoterapistlerin kuram-
sal tercihlerinde daha etkili bir faktör olarak kendini gösterebilir ki, benzer 
bir durum klinik deneyim için de söylenebilir.

Klinik Deneyim

Psikoterapistlerin kuramsal yönelim gelişiminde belirgin olarak orta-
ya çıkan bir başka faktör ise onların mesleki gelişim süreçlerinde yaşadık-
ları klinik deneyim faktörüdür. Vasco ve Dreyden (1994), psikoterapistin 
terapötik tarzı ve klinik deneyim düzeyi arasında kuramsal yöneliminden 
bağımsız olarak doğrusal bir ilişki olduğunu ve erken dönemde edinilen 
kuramsal yönelimin değiştirilmesinde terapistlerin sahip oldukları klinik 
deneyimin kişisel faktörlerin önüne geçtiğini iddia etmektedirler. Psikote-
rapistlerin klinik deneyim düzeyi arttıkça, daha az yönlendirici ve daha çok 
yansıtmacı olma eğiliminde olduklarını ve bu nedenle, terapi deneyiminin 
kişilik ve seçilen kuramsal yönelimden bağımsız olarak psikoterapistin 
terapi tarzını değiştirebildiğini öne sürmektedirler. Bu düşünceden farklı 
olarak, Topolinski ve Hertel (2007) ise psikoterapistin pratik düzeyi art-
tıkça, kişisel faktörlerin kuramsal yöneliminde daha etkili olduğunu iddia 
ederler. Başlangıçta belli bir kuramsal yönelimde eğitim aldıktan sonra uy-
gulamaya geçen psikoterapistlerin klinik deneyimini artırarak hangi müda-
hale tarzının kendi ihtiyaç ve becerilerine daha uygun olduğunu görmeye 
başlayıp sonunda kendi kişiliklerine uygun bir nihai yönelim seçtikleri için 
klinik deneyimin kişisel olarak uygun yönelimi belirlemek adına bir araç 
olduğunu düşünmektedirler.

Bitar ve arkadaşlarının (2007) daha önce bahsedilen temellendirilmiş/
gömülü metotla yürütülen çalışmalarında, klinik deneyim, danışanlardan 
geribildirim alma ve benzer öykü ve sorunlarla çalışmayla ilişkilendiril-
miştir. Çalışma sonucunda, bir psikoterapistin daha çok danışan görüp 
geribildirim aldıkça, benzer hikâyeleri paylaşan danışanlarla çalışarak za-
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manla gözlemlediği benzer örüntülerden faydalandığı ve bu sebeple önce-
ki klinik deneyimin, belirli bir probleme sahip belli danışanlarla terapötik 
olarak nasıl ilerleneceği açısından kuramsal yönelimin şekillendirilmesine 
katkı sağladığı öne sürülmüştür. Yani psikoterapistler benzer danışan pro-
filleriyle çalıştıkça o profile yönelik becerileri ve o profile uygun müdaha-
le tarzına yönelimleri artmaktadır denebilir. 

Alanyazındaki çalışmalar dikkate alındığında psikoterapistlerin klinik 
yönelimini belirlerken, bazı durumlarda alınan eğitim veya kişilik özel-
liklerinin klinik deneyimden daha fazla etkili olduğu, bazı durumlarda ise 
klinik deneyimin diğer faktörlerin önüne geçtiği görülmektedir. Klinik 
deneyimin bir başka önemli yönü psikoterapistin terapi uygulamalarında 
edindiği tecrübenin yanı sıra bu uygulamalar esnasında yapılan bir diğe-
rini anlama, bir sorunun çözümü için etkili olan yöntemi bulma çabaları 
psikoterapistin kendi kişiliğinde de bazı değişikliklere yol açmasıdır. Bu 
yönüyle de deneyim arttıkça psikoterapistin farkındalığı ve sorunlarla baş 
etme becerileri de arttığı için bu durum kuramsal tercihin değişmesine ara-
cılık edebilir.

Sonuç

Sonuç olarak; kuramsal yönelimin işlevleri dikkate alındığında te-
rapötik etkililiğin değerlendirilmesi açısından oldukça önemli bir konumda 
bulunduğu görülmektedir (Poznanski ve McLennan, 1995, Strupp, 1955). 
Ayrıca, psikoterapist ile kuramsal yönelimi arasındaki uyumsuzluğun mes-
leki tatminde ve terapötik etkililikte bir düşüşe sebep olduğu bilinmektedir 
(Vasco, Garcia-Marques, ve Dryden, 1993, Cumming ve Luchesse, 1978). 
Bu nedenle, kuramsal yönelim seçiminin oldukça önemli bir süreç olduğu 
ve psikoterapistlerin bu tercihi rastgele değil belli faktörlerin etkisiyle ger-
çekleştirdiği görülmektedir. Yapılan alanyazın taramasında, psikoterapist-
lerin kuramsal yönelim seçiminde ve gelişiminde kişilik, eğitim, psikotera-
pistin kendi terapisi, dünya görüşü, hayat felsefesi ve bireysel değerler ve 
klinik deneyim faktörlerinin etkili olduğu (Guest ve Beutler, 1988, Topo-
linski ve Hertel, 2007, Vasco ve Dryden,1994, Lyddon ve Bradford, 1995, 
Steiner, 1978) bu faktörlerin psikoterapistlerin kuramsal yönelimlerini 
seçme süreçleri boyunca birbirleriyle etkileşim içinde olduğu (Bitar, Bean 
ve Bermudez, 2007; Buckman ve Barker, 2010) ve yine bu faktörlerin psi-
koterapistlerin tercihleri üzerindeki etkilerinin de söz konusu kuramsal 
yönelime göre değişebildiği (Poznanski ve McLennan, 2003) görülmüş-
tür. Psikoterapistler kuramsal yönelimlerini seçerken, kişilik özelliklerini, 
aldıkları üniversite eğitimini ve süpervizyon sürecini, kendi psikoterapile-
rinden geçerken beraber çalıştıkları psikoterapistin yönelimini, sahip ol-
dukları dünya görüşünü, hayat felsefesini, değerlerini ve alanda edindikleri 
deneyimi de bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde temel almaktadırlar. 
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Bu faktörlerin araştırılması, anlaşılması ve açıklanması özellikle 
psikoterapistlerin kuramsal yönelim seçimlerini daha sağlıklı bir şekilde 
gerçekleştirebilmesi açısından önemli bir konudur. Kuramsal yönelim se-
çiminde etkili olan faktörlerin araştırılması psikoterapistlerin bu konuda 
seçim yaparken daha bilinçli olmalarına, alacakları eğitimde baskın olan 
yönelime dikkat ederek eğitimlerini şekillendirmelerine, eğitim kurumla-
rının yönelim seçimi sürecinde bu faktörlerden faydalanarak bilgilendir-
meler yapmalarına ve psikoterapist adaylarının uygun yönelim seçimini 
gerçekleştirmeleri konusunda yönlendirilerek desteklenmelerine olanak 
sağlayacaktır. Kısaca; kuramsal yönelim seçiminde rol oynayan faktörler 
hakkında yapılan çalışmalar ve bulguları, psikoterapist adayının kendine 
uygun seçimi yapabilmesine katkı sağlayarak ileride kuramsal yönelim 
uyumsuzluğu nedeniyle yaşanabilecek olan mesleki tatminsizliğin ortadan 
kaldırılmasını sağlayacak ve kuramsal yönelim uyumunun yükseltilmesini 
gerçekleştirerek terapötik etkililiğin artırılmasına aracılık edecektir. Psi-
koterapistlerin kuramsal yönelim tercihlerinin mesleki tatmin ve terapötik 
etkililik açısından bulunduğu temel konuma rağmen, ülkemizde bu konu 
ile ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmamış olmasının büyük bir eksiklik 
olduğu düşünülmektedir. Ülkemizde psikoterapistlerin kuramsal tercihle-
rinin nasıl belirlendiği çok açık bir şekilde ortaya konamamakla birlik-
te büyük bir çoğunluğunun, aldıkları eğitimlerdeki baskın yönelimin ne 
olduğuna veya uygulama açısından en kolay olana göre seçimlerini yap-
tıkları görülmektedir. Ayrıca psikoterapi uygulamalarına yönelik eğitim-
lerin ancak son 10-15 yıldır ve sadece belli şehirlerde yapılıyor olması da 
psikoterapistlerin ve psikoterapist adaylarının sağlam bir mesleki kimlik 
oluşturmalarını da zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, psikologların mesleki 
kimliklerinin bir parçası olan (Lyddon ve Bradford, 1995; Vasco, Garci-
a-Marques ve Dreyden, 1993) kuramsal yönelimlerinin sağlıklı bir şekilde 
tespit edilebilmesinin ülkemizdeki psikoterapistler için öncelikli bir konu 
olduğu ve hak ettiği önemin gösterilmesinin gerekliliği dikkat çekmekte-
dir. 

İnsanların hayatları boyunca yapmak zorunda oldukları tercihler üze-
rinde nasıl birçok faktör etkili olarak kabul edilmekteyse psikoterapistle-
rin mesleki uygulamalarının en belirleyici yönüne karşılık gelen kuramsal 
yönelimlerini de etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Ancak ülkemiz-
de daha da belirsiz olmakla birlikte, yukarıda sunulan çalışmalar ışığında 
psikoterapistlerin kuramsal yönelimlerinin nasıl gerçekleştiği konusunun 
henüz tam açıklığa kavuşmuş bir konu olmadığı görülmektedir. Bunun-
la birlikte özellikle psikoterapistlerin üniversite düzeyindeki ve mesleki 
deneyim süreçlerindeki eğitimleri sırasında kişilik özellikleri, eğitim, sü-
pervizyon, kendi psikoterapi süreçleri, hayat felsefeleri, değerleri, inanç-
ları ve klinik deneyimleri gibi faktörlerin bu eğitimsel süreçteki yerine ve 
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önemine dikkat edilmelidir. Ayrıca daha öncelikli olarak kişilik özellikleri 
ve kişisel değer tercihlerine odaklanmanın bu tercihin nasıl oluştuğuna dair 
daha fazla bilgi sağlayacağı düşünülmektedir. Bu yüzden kuramsal yöne-
lime ilişkin seçim sürecinde, danışanlar için hangi danışan tipine hangi 
kuramsal yönelimin yararlı olacağı sorusu, terapistler için de “hangi özel-
likteki terapistler hangi kuramsal tercihte bulunmalı” şeklinde sorulmalı 
ve her psikoterapist adayı için bu sorunun cevabı onların eğitim süreçleri 
tamamlanıp klinik alanda çalışmaya başlamadan önce bulunmalıdır.

Yukarıda sunulan çalışmalara rağmen yine de psikoterapistlerin ku-
ramsal yönelimlerinin nasıl gerçekleştiği konusu ülkemizde daha da belir-
siz olmakla birlikte tam açıklığa kavuşmuş bir konu değildir. Ancak yine 
de özellikle psikoterapistlerin üniversite düzeyindeki eğitimi ve mesleki 
deneyim süreçlerindeki eğitimi sırasında bütün bu faktörlerin önemine 
dikkat etmekle birlikte daha öncelikli olarak kişilik özellikleri ve kişisel 
değer tercihlerine odaklanmanın potansiyel bir öneme sahip olduğu düşü-
nülmektedir. Bu yüzden kuramsal yönelime ilişkin seçim sürecinde, danı-
şanlar için hangi danışan tipine hangi kuramsal yönelim yararlı olur sorusu 
terapistler için de sorulmalı ve hangi özellikteki terapistler hangi kuramsal 
tercihte bulunmalı sorusunun cevabı terapistler eğitim sürecini tamamlayıp 
klinik alanda çalışmaya başlamadan cevaplanmalıdır. 
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GİRİŞ

Tunceli, Türkiye’nin doğusunda 38,7665° ve 39,6047° kuzey enlem-
leri ile 38,7436° ve 40,4294° doğu boylamları arasında yer almaktadır. 
İl, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde yer 
alır. Tunceli’nin Elazığ, Erzincan ve Bingöl illeri ile idari sınırları bulun-
maktadır. İlin doğusunda Bingöl, güneydoğusunda Elazığ, kuzeyinde ve 
batısında Erzincan yer almaktadır. Güney, güneydoğu ve güneybatıda ise 
Keban Baraj gölü ile çevrelenmiş olup Elazığ ile su sınırı vardır. İlin sı-
nırlarının büyük bölümü doğal sınırlardan oluşmaktadır. Bu sınırlar, Fırat 
Nehri’nin ana kolları olan Karasu ve Murat Nehirleri ve Murat Nehrinin 
yan kolu durumundaki Peri Suyu ve Munzur Dağları’nın yüksek sırtlarıdır. 
İlin kuzeyde Erzincan ile olan idari sınırı ∼120 km uzunluğa ve ∼25 km ge-
nişliğe sahip Munzur Dağları’nın zaman zaman Karasu Nehri ve Munzur 
Çayı havzalarını birbirinden ayıran sırtlardan geçmektedir. Ayrıca, kuzey 
sınırlarının bir bölümünü ise Karasu Nehri oluşturmaktadır (Şekil 1). İlin 
güneydoğuda Elazığ ile olan idari sınırlarının önemli bir bölümünü Peri 
Suyu oluşturur. Güney, güneydoğu ve güneybatıdaki sınırları ise Keban 
Baraj Gölünden geçmekle birlikte eski Murat ve Karasu vadilerine tekabül 
etmektedir. İlin yüzölçümü 7582 km2 olup (Web 1), İl merkezinin (Foto 1) 
denizden yüksekliği 914 metredir. İl merkezi dışında, Çemişgezek, Hozat, 
Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek ve Pülümür olmak üzere 7 ilçesi bulun-
maktadır (Şekil 1). 

Şekil 1: Tunceli’nin lokasyon haritası.
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Tunceli’nin fiziki coğrafya özelliklerini tüm boyutları ile konu alan 
sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma ile sözü edilen sınırlılık, 
Tunceli’nin iklim, jeoloji, jeomorfoloji, hidrografya, bitki örtüsü ve toprak 
özelliklerinin genel hatları ile ortaya konması ile bir ölçüde giderilmeye 
çalışılmıştır. Bu kapsamda, 1/25.000 ölçekli sayısal topografya haritaları 
esas alınarak coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak sayısal yükseklik mode-
li (SYM), lokasyon, jeomorfoloji, hidrografya haritaları üretilmiş, Maden 
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)’nün 1/500.000 ölçekli jeoloji 
haritası kullanılarak ilin jeoloji haritası yeniden düzenlenmiştir. İl merkezi 
ve 7 ilçeye ait meteoroloji istasyonu verileri Meteoroloji Genel Müdürlü-
ğünden (MGM) temin edilmiş, başta sıcaklık ve yağış olmak üzere iklim 
elemanlarına ait tablo ve grafikler oluşturulmuştur. Ayrıca, bu çalışmada, 
uzun yıllar boyunca yapmış olduğumuz arazi çalışmaları ve saha gözlem-
lerinden faydalanılmıştır. 

Foto 1: Tunceli il merkezinden bir görünüm.

İKLİM

Tunceli iklim özellikleri, iklim elemanları ve iklim tipi olmak üzere 
incelenmiştir. Sayfa sınırlaması nedeniyle iklim elemanlarından sadece sı-
caklık ve yağış üzerinde durabilmiştir. Bununla birlikte, Tunceli il merke-
zine ait rüzgar verileri de verilmiştir.  

Sıcaklık

Tunceli’de 57 yıllık rasat verilerine göre (1961-2017) yıllık ortalama sı-
caklık 12,6 °C’dir. (Tablo 1). Aylık ortalama sıcaklık değerleri -2,1 °C ile 27 
°C arasında değişmektedir. En soğuk ay -2,1°C ile Ocak; en sıcak ay ise 27 
°C ile Temmuzdur. Dört ayın ortalama sıcaklık değerleri 20°C üzerindedir 
(Haziran: 22,4 °C; Temmuz: 27 °C; Ağustos: 26,7 °C; Eylül 21,5 °C) (Tablo 
1). Sıcaklık amplitüdü 29,1 °C olup oldukça yüksek bir değere ulaşmaktadır.

Sıcaklık ilçeler bazında incelendiğinde, Murat Vadisine dolayısıyla Ke-
ban Baraj Gölüne yakın olan düşük rakımlı Pertek ve Çemişgezek’te sıcaklık-
ların daha yüksek olduğu görülmektedir (sırasıyla 14,8 °C ve 13,6 °C). Maz-
girt (11,2 °C), Hozat (11,1°C) ve Nazımiye (11,6°C) ilçeleri ise benzer sıcaklık 
değerlerine sahiptir. Ovacık ve Pülümür gibi Munzur Dağları’na yakın olan 
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kuzey ilçeleri daha düşük sıcaklık değerleri göstermektedir. Yıllık ortalama 
sıcaklık değerleri Ovacık’ta 9,6°C ve Pülümür’de 9,1°C’dir. Bu ilçelerde kış-
lar daha sert ve uzun geçmekte, karın yerde kalma süresi, karın yüksekliği ve 
sıcaklığın 0 °C altında olduğu günler sayısı daha fazla olmaktadır.

Tablo 1: Tunceli il merkezi ve ilçelerine ait aylık ortalama sıcaklıklar (°C).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yıllık

Tunceli
(981m)

-2,1 -0,4 5,4 11,6 16,8 22,4 27,0 26,7 21,5 14,5 6,8 0,9 12,6

Çemişgezek 
(898 m)

0,0 1,5 6,7 12,4 17,2 22,6 27,1 27,1 22,3 15,5 7,9 2,4 13,6

Hozat 
(1485 m)

-2,8 0,5 4,9 10,9 13,5 19,0 23,7 25,0 20,2 12,7 4,6 1,2 11,1

Mazgirt 
(1400 m)

-2,4 -1,2 3,7 9,9 14,9 20,5 25,3 25,3 20,1 13,1 5,5 -0,1 11,2

Nazımiye 
(1602 m) 

-1,7 1,0 4,9 9,9 13,8 19,4 24,6 25,9 21,3 13,6 6,3 0,4 11,6

Ovacık 
(1280m)

-7,0 -4,6 1,9 9,2 13,9 19,6 24,2 25,0 19,6 11,9 4,2 -3,0 9,6

Pertek
(1056 m)

0,8 4,3 8,6 13,3 17,0 23,4 28,1 29,0 24,1 17,6 8,5 2,8 14,8

Pülümür 
(1565 m)

-4,5 -1,2 2,6 7,8 12,0 17,3 22,0 23,1 18,0 10,3 3,5 -1,8 9,1

İldeki tüm meteoroloji istasyonlarına ait termik rejim grafiğinin ben-
zerlik gösterdiği görülmektedir (Şekil 2). Tunceli termik rejim grafiği in-
celendiğinde sıcaklığın en düşük olduğu Ocak ayından ( -2,1 °C) sonra 
Şubat ayında önemli sayılamayacak küçük bir artıştan sonra Mart ayından 
itibaren sıcaklıklar sürekli olarak artarak Temmuz ayına kadar devam eder. 
Ağustos ayında küçük bir azalma ile sıcaklıklar yüksek seyreder. Ağustos 
ayından başlamak üzere Ocak ayına kadar sürecek şekilde sıcaklık düşüş-
leri hızlanır. Yaz aylarının sıcak olmasına karşın kış aylarının ılıman oldu-
ğu söylenemez (Aralık: 0,9°C; Ocak: -2.1 °C; Şubat:-0.4 °C) (Tablo 1). Bu 
da kış mevsiminin belirgin olduğunu ortaya koyar. Sonbahar mevsimi ise 
ilkbahar mevsimine oranla daha sıcaktır. 

 
Şekil 2: Tunceli merkez ve ilçelerine ait termal rejim grafiği.
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Dört ayın (Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül) sıcaklık ortalamala-
rı 20 °C üzerinde olmasına rağmen kış mevsiminin belirgin olması ilin 
karasal (kontinental) karakterini yansıtmaktadır. İl merkezi ve ilçelere ait 
sıcaklık amplitüdü yaklaşık 25-30˚C arasındadır. İstasyonların sıcaklık 
rejimleri, sıcaklığın hızlı yükselip, hızla alçaldığı Orta Kuşak kara tesirli 
(kontinental) (Dönmez, 1979) sıcaklık rejimi özelliğine sahiptir. 

Yağış

Tunceli meteoroloji istasyonuna ait 58 yıllık rasat verilerine göre 
(1960-2017) yıllık ortalama yağış miktarı 877 mm’dir (Tablo 2). Yağı-
şın yıl içinde dağılımı oldukça düzensizdir (Şekil 3). Aylık yağış değer-
leri 4.4 mm ile 133.2 mm arasında değişir. En fazla yağış Aralık ayında 
(133.2 mm), en düşük yağış Ağustos ayında (4.4 mm) gerçekleşir. Aralık 
ve Ocak (130,2 mm) ayı yağış miktarları birbirine yakın seyreder. Yine, 
Şubat (108.5 mm), Mart (113,1 mm) ve Nisan (107.7 mm) ayı yağışlarında 
birbirine yakın değerler görülür. Yağışlar Mayıs ayından sonra hızla azalır 
ve Ağustos (4.4 mm) ayında minimuma iner. Eylül ayı ile birlikte yağışlar 
artarak Aralık ayında maksimum seviyeye ulaşır.

Tablo 2: Tunceli merkez ve ilçelerine ait aylık toplam yağışlar (mm).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yıllık

Tunceli
(981m)

130,2 108,5 113,1 107,7 71,6 18,3 5 4,4 17 63,7 104,4 133,2 877

Çemişgezek 
(898 m)

69,8 64,2 71,2 81,2 56,4 18,2 3,9 2,7 7,2 53,9 72,9 75,4 577

Hozat 
(1485 m)

113,8 68,1 97,3 57,9 95,5 16,7 3,3 3,4 14,7 69,5 52,2 55,7 557

Mazgirt  
(1400 m)

88,7 86,9 95 103,4 67 21,4 4,5 5,9 13,8 70,9 97,1 92,6 747

Nazımiye 
(1602 m) 

178,4 69,6 122,8 68,3 99,9 23,2 3,5 4,7 26,0 90,6 60,6 122,7 815

Ovacık 
(1280m)

121,2 134,9 140,4 111,0 105,9 17,4 5,9 1,4 23,9 68,9 59,0 108,1 898

Pertek
(1056 m)

52,4 61,5 51,8 63 66 19,2 0,7 1,7 5 66,4 81,3 73,1 540

Pülümür 
(1565 m)

105,1 82,2 103,2 111,6 86 34,2 7 6,8 14,5 75,4 105 111,9 842

Kış en yağışlı, yaz ise en kurak olan mevsimdir (Şekil 3). Kış ayları-
nın (Aralık, Ocak ve Şubat) toplam yağış miktarı 371,9 mm olup toplam 
yağışın %42,4 ’ünü oluşturmaktadır. Yaz aylarının (Haziran, Temmuz ve 
Ağustos) toplam yağış miktarı ise 27,7 mm olup toplam yağışın %3,1’ini 
oluşturmaktadır. İlkbahar mevsimi ise sonbahara göre daha yağışlı geç-
mektedir (Toplam yağış sırasıyla %33,3 ve %21,2) (Şekil 4). Yağış rejimi, 
bu haliyle, yağış maksimumunun kışın, yağış minimumunun ise yaza denk 
geldiği (Akdeniz etkisi), bununla birlikte yaz kuraklığının daha hafif ve 
ilkbahar yağışlarının Akdeniz kıyılarından daha kuvvetli olduğu (karasal-
lık etkisi) İç Anadolu geçiş tipi (Erinç, 1996) içinde değerlendirilebilir.
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Şekil 3: Tunceli merkez ve ilçelerine ait yağış grafiği.

Şekil 4: Tunceli il merkezinde yağışın mevsimlere göre dağılışı.
İl merkezi ve ilçelere ait yıllık toplam yağış tutarı incelendiğinde gü-

ney ve kuzey kesimler arasında asimetri olduğu görülür. Güneyde kalan 
Pertek, Çemişgezek ve Hozat’ta yaklaşık 550 mm yağış gerçekleşirken 
Tunceli, Ovacık, Pülümür ve Nazımiye’de yağışlar 800 mm’yi geçmek-
tedir. En fazla yağış Ovacık’ta (898 mm) görülürken, en düşük yağış ise 
Pertek (540 mm) ilçesinde gerçekleşir.  İlin geneli açısından değerlendi-
rildiğinde, toplam yağış tutarının Türkiye ortalaması üzerinde (574 mm) 
(Web 2) olduğu söylenebilir. 

Rüzgar

Tunceli meteoroloji istasyonuna ait 56 yıllık rasat verilerine (1962-
2017) göre, Tunceli il merkezinde kuzey ve güney sektörlerden esen rüz-
garların etkili olduğu görülmektedir. Yıllık bazda ise hakim rüzgar yönü 
NNW (kuzey kuzeybatı) olup toplam esişlerin %12,3’ünü oluşturmaktadır 
(Şekil 5). Bu yönde esen rüzgarlar özellikle Aralık ve Nisan arasında daha 
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etkilidirler. Mayıs-Ekim aylarında ise SSW yönünde esen rüzgarların et-
kisi görülmektedir. Hakim rüzgar yönünün etkili olmasında topografyanın 
etkisi hissedilmektedir. Özellikle Munzur Vadisinin doğrultusu esme say-
larını ve hakim rüzgar yönünü önemli ölçüde etkilemektedir.  

Şekil 5: Tunceli il merkezi aylık hakim rüzgar yönü. 
 Tunceli’de iklim elamanlarına ait özellikler incelendiğinde yazların 

sıcak ve kurak, kışların soğuk ve yağışlı geçtiği, kar yağışlarının ve don 
olayının yaşandığı iklim özelliğine sahip olduğu görülür. Köppen iklim 
sınıflandırılmasına göre Tunceli’nin iklimi “Csak” ile ifade edilen Akde-
niz iklim tipine girmekte, ancak kışların daha soğuk geçmesi nedeniyle 
bu iklim tipinden ayrılmaktadır. Thornthwaite iklim sınıflandırmasına göre 
ise nemli, mezotermal, su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan, 
deniz tesirine yakın iklim tipine girer (Dayan, 1989). Tunceli ikliminin ka-
rasallık etkisi belirgin şekilde hissedilmektedir. Ocak ve Şubat ayları sıcak-
lık ortalamasının 0 °C altında olması ve sıcaklık amplitüdünün (∼29 °C) 
yüksek olması karasallığın belirtileridir. Tunceli merkez ve çevresi iklim 
tipi açısından karasallıkla genel karakteri buzulmuş Akdeniz iklim tipine 
dahil edilebileceği görülmektedir (Dayan, 1989). İyigün vd. (2013) göre 
Yarınemli karasal Akdeniz ve Doğu Anadolu geçiş alt bölgesinde yer al-
makta ve yarınemli mesotermal karasal Akdeniz’den Doğu Anadolu geçiş 
iklimi şeklinde de tanımlanan bu iklim tipi kuru orman ve step vejetasyon 
formasyonları ile karakterize olur. 

İlin kuzey bölümünü oluşturan Munzur Dağları ve dağlara komşu olan 
alanların genel iklim özellikleri MGM (Web 3); Türkeş (2010); Türkeş ve 
Tatlı (2011); İyigün vd. (2013) tarafından sınıflandırılmıştır. MGM iklim 
sınıflandırmalarına göre (Web 3) Munzur Dağları yöresi alansal olarak, 
(Thornthwaite, Erinç ve De Martonne yöntemleri ile hazırlanmış haritala-
ra göre) Yarı Nemli iklim tipine girer. Bu yöntemlerde dayanak noktasını 
yağış elemanı oluşturur. Köppen-Geiger yöntemine göre Türkeş (2010) 
tarafından hazırlanan ve sıcaklık ile yağışı birlikte değerlendiren Türkiye 
iklim sınıflandırmasına göre ise Nemli Karasal (D) İklim tipine dahil edil-
mektedir. Bu iklim tipi Dünya ölçeğinde genel olarak nemli, en soğuk ayın 
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ortalamasının 0˚C veya altında olduğu en sıcak ay ortalamasının 10˚C’nin 
altında olduğu kışları şiddetli bir iklimi ifade eder. Munzur yöresi özelinde 
bakılacak olduğunda, kışı çok soğuk yazı sıcak bir iklim tipi olarak tanım-
lanabilir. Türkeş ve Tatlı’nın (2011) yağış rejim sınıflandırmasına göre de 
yöre karasal, çoğunlukla kuzeyli hava sistemlerinin değişkenlikleri, ayrı-
ca konvektif kararsızlık olayları ve kış mevsiminde egemen kar yağışla-
rının etkileriyle açıklanır. En güncel ve detaylı (dokuz iklimsel değişken 
kullanılarak hazırlanmış) iklim sınıflandırması çalışmasına göre Munzur 
Dağları yöresi Yarı Nemli Karasal Orta-Doğu Anadolu Alt bölgesinde yer 
almakta ve yarı nemli mezotermal ve mikrotermal İç Anadolu ve Doğu 
Anadolu geçiş iklimini ifade etmektedir (İyigün vd., 2013).  

JEOLOJİ

Tunceli, Toros orojenik kuşağının kuzeydoğu uzanımında yer almak-
tadır. İç Anadolu ve Toros kuşağı arasında uzanan ve yer yer kuvvetli vol-
kanizma gösteren Tersiyer havzalarının doğu ucuyla sınırlıdır. Güneyde ise 
metamorfitler ve onun Tersiyer örtüleri vasıtasıyla Keban, Tunceli yöresi 
ve muhtemelen Pötürge-Bitlis metamorfit kuşağına bağlanır. Saha bu özel-
likleriyle Anadolu’nun farklı jeolojik geçmişleri olan Doğu Anadolu, iç 
Anadolu ve Torosların karmaşık ilişkilerinin izlerini taşıyan kilit bölgeler-
den biridir (Özgül, 1981). Bu durum bölgenin kendine özgü stratigrafik ve 
tektonik özellikler göstermesi ile sonuçlanmıştır. 

Tunceli yöresi allokton ve parallokton birimlerden oluşmaktadır. Baş-
ka bir değişle, genç çökeller hariç tutulursa, yöredeki birimlerin ilk oluş-
tukları yerde bulundukları söylenemez. Daha sonraki tektonik hareketlerle 
birimler taşınmış ve sürüklenmiştir. Özellikle paraallokton açıdan oldukça 
aktif bir dönem geçirmiştir. Buna karşılık, Üst Kretase yaşlı Yüksekova 
karmaşığı ve Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı Keban metamorfitleri arasında-
ki ilişki hariç tutulursa yöre stratigrafik açıdan az çok düzenli bir sıralama 
gösterir (Perinçek, 1979a, 1979 b; Şengör ve Yılmaz, 1983; Dayan,1989). 

Tunceli il sınırları içinde, Paleozoyik, Mesozoyik, Tersiyer ve Kuva-
terner kaya birimleri yüzeylenir (Şekil 6). Jeolojik olarak alanın çekirdeği-
ni Murat Nehri ve Munzurlar arasında yer alan ve bazen Tersiyer tabakaları 
ile örtülü olan bazen ise yüzeye çıkan Paleozoyik formasyonları meyda-
na getirir (Erinç, 1953, Özgül, 1981). Bu eski kalıbı kuzeyde, batıda ve 
güneybatıda Mesozoyik tabakalarından müteşekkil kıvrımlar çevirir. Ku-
zeydeki Munzur Dağları büyük ölçüde Mesozoyik formasyonlardan mey-
dana gelmiştir (Özgül, 1981). Bütün bu kayaçlar tektonik hareketlerden 
etkilenmiş, kıvrılmış, kırılmış, kırılmış ve çeşitli yönlere eğimlenmişlerdir 
(Dayan, 1989). Temeli oluşturan şist, kuvarsit, mermer, fillit vb. kaya bi-
rimlerinden oluşan Üst Paleozoyik Tunceli il merkezinin kuzey kesiminde 
geniş bir alanda, ilin batısında Yılan Dağı ve güneyde Sakaltutan Dağı çev-
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resinde yüzeylenir. İlin kuzeyinde bulunan ve Munzur Dağları’nı oluşturan 
neritik kireçtaşlarından oluşan Munzur Kireçtaşı birimi, yine ilin daha çok 
kuzeyinde yayılış gösteren ve ofiyolitlerden (ayrılmamış bazik ve ultra-
bazik kayaçlar) ve ofiyolitli melanjdan oluşan kaya birimleri Mesozoyik 
döneminde oluşmuştur (Şekil 6). Tunceli ilinde alansal olarak en fazla ya-
yılış gösteren kaya birimleri Senozoyik (Tersiyer) dönemine aittir. Eosen 
daha çok karasal kırıntılar ile kırıntılılar ve karbonatlar oluşur. Bu birim il 
merkezi çevresinde başlayarak Nazımiye ilçesine kadar uzanan geniş bir 
alanda yayış gösterirler. Miyosen ise kırıntılılar ve karbonatlar, evaporit 
sedimenter kayalar ve volkanik birimlerden (andezit, bazalt ve ayrılmamış 
volkanitler) oluşmaktadır. Bu birimler Ovacık güneyinde, Mazgirt çevre-
sinde, Nazımiye güneyinde ve Hozat, Çemişgezek ve Pertek arasında yü-
zeylenir. Kuvaterner birimleri ise daha çok Ovacık Ovası’nda olmak üzere 
vadi tabanlarında ve az eğimli yüzeylerde sınırlı sayılabilecek bir alanda 
yayılış gösterirler (Şekil 6).

Şekil 6: Tunceli’nin jeoloji haritası (MTA 1/500000 ölçekli jeoloji haritasından 
yeniden düzenlenmiştir.)

Tunceli, Toros orojenik kuşağında yer aldığından Alp orojenezinin et-
kileri görülmektedir. Saha paleo-tektonik dönemde oldukça hareketli bir 
dönem geçirmiş ve özellikle Alt Kretase’den Alt Miyosen sonlarına kadar 
olan hemen bütün tektonik hareketlerden oldukça fazla etkilenmiştir. Bu 
dönemde alandaki birimler de dahil olmak üzere kuşaktaki birçok birimler 
birden fazla ekaylanmış, dilimlenmiş ve kuzeye dalımlı naplara ayrılmıştır. 
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Diğer bir deyişle bu hareketler sonucu, birimler güneye doğru birden fazla 
aktarılmış, böylece mevcut birimler allokton ve paraallokton bir özellik 
kazanmıştır (Perinçek, 1979a). Paleotektonik devredeki bütün orojenik ha-
reketlerde kuzeyden güneye yönelik kompresyon ha reketleri veya yanal 
hareketlerin etkisi büyüktür. Bölgedeki tektonik hareketler durmamış, Alt 
Miyosen’den sonra da devam etmiştir. Orta Miyosen’de Avrasya ve Arap 
levhalarının Bitlis Sütür (Kenet) kuşağı boyunca çarpışması sonucu başla-
yan ve Neotektonik Dönem olarak adlandı rılan (Şengör,1980) bu devreyle 
birlikte, yanal hareketlerin önemi kalmamış, dikey hareketler önem ka-
zanmaya başlamıştır. Sözü edilen bu tektonik hareketler ilin morfolojisini, 
morfojenezini başka bir ifadeyle morfolojik evrimini kontrol etmiş, yöre-
nin şekillenmesi esas ta bu tektonik hareketlere bağlı kalmıştır (Şaroğlu ve 
Güner, 1981). Bununla birlikte, Tunceli’nin de içinde bulunduğu bölgede 
asıl jeomorfolojik birimlerin yani ana yerşekillerinin oluşması daha çok 
neotektonik dönemin başlangıcından sonra gerçekleşmiştir (Erinç, 1953).

Bölgenin tektoniği özetlenecek olursa Miyosen ve Lütesiyen öncesi 
kompresif kuvvetlerin ve Miyosen sonrası düşey hareketlerin izlerini taşır. 
Bu hareketlere bağlı olarak Miyosen ve Lütesiyen öncesi kıvrımlar ve düşük 
açılı ters faylar; Miyosen sonrası düşey blok faylar gelişmiştir (Özgül, 1981). 
Bölge özellikle Miyosen’de genç tansiyon kuvvetlerin etkisini taşır. Düşey 
blok faylanmalar Munzur Dağları’nda belirgindir (Özgül, 1981). Bununla 
birlikte ilde, Ovacık ilçe merkezinin kuzeyinden geçen ve Kuvaterner çökel-
lerini de etkilemiş genç bir fay olan Ovacık Fayı ile Nazımiye yakınlarından 
geçen Nazımiye Fayı bölgenin belirgin faylarının başında gelmektedir. 

JEOMORFOLOJİ

Tunceli’nin topografyası çok karışık ve engebeli olarak görünse de 
jeomorfolojik açıdan ele alındığında kuzeydeki Munzur Dağları’ndan gü-
neydeki Murat vadisine doğru aşamalı olarak alçalan bir aşınım yüzeyi-
ne gömülmüş Neojen depresyonlarından oluştuğu görülür (Erinç, 1953). 
Munzur Dağları üzerinde 2500 m ve üzerinde yer alan aşınım düzlükleri 
güneyde yer alan Murat Nehri vadisine (Keban Baraj Gölü) doğru tedricen 
alçalarak bu vadi civarında 900-1000 m’ye inerler (Şekil 7). Bu yükselti 
farkından da anlaşılacağı üzere yörede relief farkı ve enerjisi fazladır. Re-
lief enerjisindeki bu fazlalık, sahanın oldukça derin bir şekilde yarılması 
ve parçalanması ile kendisini göstermektedir. Eski aşınım düzlükleri sık ve 
yüksek debili akarsu şebekesi tarafından derin bir şekilde yarılarak enge-
beli bir görünüm almışlardır. Akarsuların genel akış doğrultuları bu düz-
lüklerin genel eğimi ile çoğunlukla uyumludur. Bu akarsuların başlıcaları 
Munzur Çayı, Pülümür Çayı, Tağar Çayı ve Peri Suyudur. Diğer taraftan 
bu düzlükler yer yer Neojen ile dolu depresyonların kenarında kesintiye 
uğrarlar. Bunların en önemlisi Munzur Dağları’nın güney eteklerine pa-
ralel olarak uzanan Ovacık havzası ile kuzeydoğuda Kığı ve güneybatıda 
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Çemişgezek havzalarıdır (Erinç, 1953). Kuvaterner çökelleri ile dolu olan 
Ovacık havzasının sahası yaklaşık olarak 110 km2 büyüklüğündedir. Me-
kanik bakımdan açıklanması kolay olmamakla beraber çizgiselliğin kena-
rındaki bu havzanın bir çek-ayır (pull-apart) havzası olarak düşünülmesi 
mümkün görülmektedir (Chorowicz vd. 1995).

Munzur sıradağları GB’dan KD’ya bir antiklinal şeklinde uzanır. Bu 
hat aynı zamanda ilin en yüksek tepelerini oluşturur. Yer yer su bölümü 
çizgisinin geçtiği hat üzerinde batıdan doğuya doğru, Çatal Tepe (3252 
m), Vitgan Gedigi Tepe (3112 m), Düldül Ayağı Tepe (3068 m), Hara-
minin Başı Tepe (3239 m) zirveleri yer alır. Büyük boyutlarda mutlak ve 
rölatif yüksekliğe rağmen bu sıradağlar zirveler bölgesinde 2500-3000 m 
irtifalarda yüksek aşınım düzlükleri ile kaplıdırlar ve bu düzlüklerin yük-
seltisi KD yönünde yükselir. Sıradağların daha az güneş radyasyonu alan 
ve gölge etkisinde kalan kuzey yamaçlarında sirkler ve tekne vadiler gibi 
buzullaşma izlerine rastlanır (Bilgin, 1972; Çılğın, 2013; Bayrakdar vd., 
2015; Çılğın, 2020). Aynı izler, Pülümür’ün kuzey doğusunda yükselen 
Bağırpaşa Dağı (3293 m) (Erinç, 1953), Yılan Dağı (2949 m) ve Karasakal 
Dağları (Buyer Baba Dağı, 3123 m) üzerinde de mevcuttur. 

Kuzeyden güneye yükseltinin azalmasına bağlı olarak, Tunceli'nin 
en yüksek yerini kuzeyde bulunan ve 3320 m yükseltiye ulaşan Munzur 
Dağları’nda Karagöl’ün batısında yer alan zirveler oluştururken, en alçak 
yerini ise Keban Baraj Gölü kıyıları (835 m) oluşturur. Yine kuzey-güney 
yönünde yükseltinin azalmasına bağlı olarak reliefteki keskin hatların aynı 
doğrultuda genellikle silikleştiği gözlenmektedir. Kuzey-güney arasında-
ki yükselti farkı nedeniyle akarsular bu yönde yüksek eğimli yüzeylerden 
hızla akmaktadırlar. 

Sahada daha çok eğimli ve engebeli alanlar hakim olmakla birlikte 
düze yakın kesimler de mevcuttur. Örneğin, Ovacık Ovası’nda, akarsu 
boylarında taşkın yataklarında ve tabaka basamaklı yöre reliefinin ortaya 
çıktığı kesimlerde (basamak yüzeyi) eğim oldukça az (1-3°) buna karşılık 
yüksek kesimlerde yüzeyin fazlaca parçalandığı yerlerde fazladır (yer yer 
30°) (Dayan, 1989).

İlde başlıca morfolojik üniteler dağlık alanlar, platolar ve ovalar ola-
rak ele alınacaktır. Bun ların yanı sıra genel hatları ile akarsu, karst ve buzul 
etken ve süreçlerinin oluşturduğu yer şekillerinden bahsedilecektir. 

Dağlık Sahalar

Tunceli’nin önemli bir bölümünü dağlık alanlar oluşturur. Dağlık üni-
teyi oluşturan yüksek sahalar, gerek morfolojik, gerekse yapısal açıdan 
gösterdikleri farklı özelliklerle birbirinden ayrılır lar. İlin kuzey bölümünün 
neredeyse tamamı boyunca uzanan Munzur Dağları dağlık sahaların başın-



339Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2 339

da gelir (Foto 2, Şekil 7). Ovacık batısından başlayan bu sıradağlar Pülü-
mür boyunca ∼120 km uzanırlar. Yaklaşık 20 km genişliğe sahiptirler ve 
dağın su bölümü çizgisi büyük oranda Tunceli- Erzincan il sınırını oluştu-
rur. Bu dağlar, BGB-DKD doğrultusunda Toros orojenik kuşağı içinde yer 
alan, Mesozoyik kalkerlerinden oluşurlar. Munzur Dağları 3000 m geçen 
çok sayıda yüksek zirveler dizisinin yer aldığı arızalı ve sarp bir topograf-
yaya sahiptir (Foto 2).  Dağların en yüksek noktası Akbaba Tepe (3463 m) 
Erzincan il sınırları içinde kalır. Tunceli il sınırları içinde kalan tepelerden 
bazıları ise batıdan doğuya doğru Gölbaşı Tepe (3019 m), Katır Tepe (3111 
m), Keçi Gölü Tepe (3038 m), Çatal Tepe (3252 m), Vitgan Gediği Tepe 
(3112 m), Düldül Ayağı Tepe (3068 m) ve Haraminin Başı Tepe (3239 
m)’dir. Bu tepeler ile Munzur Çayı’nın Ovacık havzasını terk ettiği 1200 m 
seviyeye sahip kesim arasında 2000 m’yi geçebilen yükselti farkları vardır. 
Zirveler bölgesini teşkil eden yüksek kesimlerden havza tabanına kadar 
uzanan yamaçlar oldukça dik ve sarptır. Bu yamaçlar genelde fay diklikle-
rine karşılık gelmektedir. Üzerinde yer yer 3200-3300 m yükseltiye sahip 
zirvelerin yer aldığı yüksek ve sarp bir görünüme sahip olan bu dağlar, 
Mercan Deresi, Haramidere, Aksu Deresi, Mağaradere, Karagöl Deresi, 
Ziyaret Deresi ve Kurudere tarafından yarılmışlardır. Ancak, bu yarılma-
lar kütlenin kenar kısımlarında derin şekilde etkili olmuş, yeni yarılmalar 
Mercan dışında iç kısımlara kadar sokulup etkili olamamıştır. Neotektonik 
dönemde sıkışma tarzında gelişen tektonik hareketlerle yükselen Munzur 
Dağları, yer yer faylanarak, akarsular tarafından yarılarak, karstik süreçler 
tarafından işlenerek ve Pleyistosen’de buzullaşmaya uğrayarak bugünkü 
görünümünü almıştır (Çılğın, 2006; Çılğın, 2013). 

  
Foto 2: Munzur Dağları ve Ovacık Ovası’ndan görünüm.

Munzur Dağları dışında diğer önemli dağlık alanlar Pülümür, Tun-
celi, Ovacık, Nazımiye ve Çemişgezek yöresinde bulunmaktadır (Şekil 
7). Bunlardan, Pülümür yöresinde Bağırpaşa Dağı (3293 m), Kepir Dağı 
(2907 m), Oğulveren Dağı (2774 m), Ağa Dağı (2571 m) yer almaktadır. 
Tunceli il merkezinin kuzeyinden Ovacık-Pülümür sınırına doğru uzanan 
başlıca dağlar ise Karasakal Dağları (Buyer Baba Dağı 3123 m, Karasakal 
2964 m, Mergiçekar 2938 m, Meterisler 2930, Fikirik 2879 m, Aziz Abdal 
2778 m, Ortadağ 2658 m)’dır. Ayrıca, Tunceli il merkezinin kuzeyinde Zel 
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Dağı (2302 m) m) bulunmaktadır. Çemişgezek, Hozat ve Ovacık ilçe sınır-
larının kesiştiği yerde Yılan Dağı (2949 m), Ovacık ilçesinde Sultanbaba 
Dağı (2897 m) ildeki diğer dağlardır. 

Şekil 7: Tunceli’nin genelleştirilmiş jeomorfoloji haritası.
Ayrıca platolar üstünde yüksek kütleler de bulunmaktadır (Şekil 7). 

Bunlar içinde, Hozat ilçe merke zinin doğusunda 2234 m yükseltiye ulaşan 
Kırmızıdağ ve bu dağın kuze yinde onun uzantısı durumunda olan ve dar 
bir boyunla geçilen Beyaz Dağ (2103 m) yer alır. Kırmızıdağ ve bu dağın 
devamı olan Beyazdağ’dan oluşan kesimi, kuzeye doğru tepelerden oluşan 
bir dizi halinde uzanır. Bu tepelerin en yüksek noktasını oluşturan Sarı-
saltık Tepe (2286 m) bu dizinin üzerinde bulunmaktadır. Sarısaltık Tepe 
dışında kuzey ve kuzeybatıya doğru Karaoğlan Dağları, Kırantepe (2128 
m), Sürübaba Tepe (2192 m) ve Balikan Tepe (2184 m) gibi yüksek tepe-
lik alanlar vardır (Dayan, 1989). Ayrıca, Tunceli il merkezinin kuzeyinde 
Kırmızıdağ (2046 m) platolar üstünde bulunan yüksek kütlelere karşılık 
gelmektedir. Yine, il merkezinin güneydoğusunda Mazgirt ilçesinin kuze-
yinde yer alan dağlık kesim volkanizma ile meydana gelmiş olup, ande-
zit, diabaz, bazalt, aglomera ve tüflerden oluşmaktadır. Kertdağı (1935 m) 
olarak da bilinen bu alan doğuya doğru gidildikçe yükselerek Sindamtaşı 
Tepede 2033 m’ye ulaşır (Dayan, 1989). Nazımiye ilçesinde Düzgün Baba 
Dağı (2097 m), Hamik Baba Tepe (2133 m), Pertek ilçesinde Süpürgeç 
Dağı (1844 m) önemli yüksek kütleleri oluşturmaktadırlar. 
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Platolar 

Tunceli’de platolar geniş alanlarda yayılış gösterir (Şekil 7). Belli baş-
lı plato alanları Pertek, Mazgirt, Çemişgezek, Hozat, Nazımiye ve Tunceli 
merkeze bağlı Geyiksuyu yöresinde yer alır. Platolar, yüksek ve alçak pla-
tolar olarak iki grupta değerlendirilmiştir. Yüksek platolar, Ovacık güne-
yinden başlamak üzere, Hozat’ı içine alan ve sonrasında Çemişgezek ve 
Pertek’e kadar uzana bir alanda ve Mazgirt ve Nazımiye ilçeleri arasında 
yer alır. Alçak platolar ise Geyiksuyu yöresi, Mazgirt’in güneyi, Tunceli il 
merkezinden itibaren güneye doğru Munzur Vadisi çevresinde, Peri Suyu 
ve Murat Vadisi çevresinde görülür. Bunlar arasında en belirgin platolar-
dan biri Mazgirt ilçe sınırları içinde bulunur. Munzur Suyu ile Peri Suyu-
nun Keban Baraj Gölüne döküldüğü saha arasında yer alır. İkinci sırada 
sayılabilecek plato ise birincisinin batısında yer alır ve Keban Baraj Gölü-
nün Munzur Suyuna girinti yapması ile birinci platodan yapay bir şekilde 
ayrılır. Bu plato aynı zamanda Süpürgeç Dağı’nın doğu yamaçları boyunca 
geniş alanlar kaplar. Yine Mazgirt ilçesi güneyinde önemli sayılabilecek 
volkanik bir plato yer almaktadır (Dayan, 1989). 

Ovalar

Genellikle dağlık ve engebeli bir görünüme sahip olan Tunceli’de en 
önemli ovayı aynı zamanda Ovacık ilçe merkezinin bulunduğu Ovacık 
Ovası oluşturur (Foto 2, Şekil 7). Ovacık Ovası, sol yönlü doğrultu atım-
lı bir fay olan Ovacık Fayının Üst Miyosen’den beri açtığı pull-apart bir 
havzadır (Westaway ve  Arger, 2001; Westaway vd., 2007). BGB-DKD 
yönünde uzanan Ovacık pull-apart havzasının uzunluğu büyük ölçü-
de havza açılımıyla, daha küçük bir ölçekte ise gravitasyonel çökme ile 
meydana gelmiştir (Chorowicz vd., 1995). Ovanın güney ve kuzeyinde 
yer alan yüksek sırtlar arasında dar ve uzun tektonik bir havza niteliğinde 
olan Ovacık Ovası, yükseltisi havza tabanının en alçak yerinde 1210 m, en 
yüksek yerinde ise 1410 m’dir. Çevresinde yer alan yüksek dağlarla ova 
yüksekliği arasında 2000 metreyi geçen seviye farkı vardır. Ovanın uzun-
luğu, güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda 25 km, genişliği kuzey-güney 
yönünde en fazla 7,5 km, alanı 110 km²’dir. Bu konumu ile aynı zamanda 
dağ arası havza niteliğindedir (Şekil 7). Havza, kuzeyinde yer alan Munzur 
Dağları’nın doğrultusuna (BGB-DKD) paralellik gösterir. Havza tabanının 
yaklaşık %65’ini kuzeyde bulunan Munzur kireçtaşından oluşmuş başta 
çakıl, blok, silt, kil ve kumların meydana getirdiği alüvyal malzeme teşkil 
etmektedir. Güneyde nispeten sınırlı bir alanda yer alan alüvyal malzeme 
ise daha çok andezit türde volkanik kayaçlardan türemiş çakıl, blok, kil, 
kum ve siltlerden oluşmaktadır. Ova tabanının kuzey bölümünde Munzur 
Dağları’na sınır teşkil eden kesimlerde yer alan dolgu malzemesinin önem-
li bir bölümünü olasılıkla Geç Pleyistosen buzullarından çıkan proglasi-
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yal (buzul önü) akarsuların taşıdığı glasiyo-flüvyal sedimanlar meydana 
getirmektedir. Bu dolgu malzemelerinin bulunduğu alanlar sandur ovası 
(outwash plain) olarak da bilinmektedirler. Bunlardan başlıcaları Aksu, 
Mağaradere, Karagöl, Ziyaret ve Kurudere sandurlarıdır (Çılğın, 2006; 
Çılğın, 2013).

İlde yer alan diğer düzlük alanlar genellikle Keban Baraj Gölü kıyıla-
rını oluşturan eski Murat Vadisine komşu alanlar ile Pülümür ve özellikle il 
merkezi civarı ve sonrasında devam eden Munzur Vadisi boyunca uzanan 
yer yer vadi tabanlarına ve yamaçlarına denk gelen dar bir kuşak ve Geyik-
suyu yöresinde olduğu gibi bazı plato yüzeyleridir. 

Flüvyal Topografya (Akarsu Jeomorfolojisi)

Akarsular, Tunceli’nin jeomorfolojik özelliklerinin kazanılmasında 
etkili olan en önemli dış etkenlerden biridir.  Sahada bulunan akarsular, 
flüvyal morfojenetik bölge içinde yer alırlar ve faaliyetlerini yağış, eğim, 
bitki örtüsü, litolojik özellikler gibi ölçütlere göre şekillendirirler. Gerek 
bu ölçütleri doğrudan gerekse de dolaylı olarak etkilemesi bakımından ik-
lim ile litolojik özellikler bu ölçütlerin başında gelmektedir. Sahayı drene 
eden ana akarsuyu Munzur Çayı (önemli yan kollar, Kızılca Suyu, Mercan 
Suyu, Pülümür Çayı) oluşturmaktadır. Munzur ve Pülümür Çayı havzaları 
Uzunçayır Baraj Gölü setine kadar il topraklarının 3229 km2’sini drene 
etmektedir. Bu da ilin toplam yüzölçümünün %42’ine denk gelmektedir. 
Diğer önemli akarsuları, Tağar Çayı, Peri Suyu’nun Tunceli kesimindeki 
yan kolları ile Keban Baraj gölüne dökülen dereler oluşturmaktadır. Baş-
ta Munzur Dağları olmak kireçtaşından oluşan yüzeylerde kaya tabiatına 
bağlı olarak akarsu ağı seyrektir. Diğer kesimlerde ise akarsu ağının sık 
olduğu söylenebilir. Ovacık Ovası’nda drenaj şebekesi büyük ölçüde para-
lel-subparalel tipte olup, diğer kesimlerde ise genellikle dandritiktir. 

Akarsulara ait yer şekillerinin başında vadiler gelmektedir. Çentik 
vadi, geniş tabanlı vadi, boğaz ve yarma vadiler ile kanyon vadiler ilin pek 
çok yerinde görülür. Munzur Vadisi (Foto 3), Pülümür Vadisi, Kalan Va-
disi ile Aliboğaz Vadisi yöredeki derin vadileri oluştururlar. Ayrıca yarma 
(boğaz) ve kanyon vadi oluşumları da mevcuttur. Vadiler dışında, platolar, 
taraçalar, kırgıbayırı (badlands), birikinti koni ve yelpazeleri, şelalelerin 
bulunduğu yerlerde dev kazanları diğer akarsu şekillerinin başında gel-
mektedir.
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Foto 3: Munzur Vadisi’nden bir görünüm. 

Buzul Topografyası

Bir bölümü Tunceli il sınırları içinde yer alan Munzur Dağları ve 
Yılan Dağı ile tamamı il sınırları içinde yer alan Karasakal Dağları, Bu-
yer Baba Dağı, Bağırpaşa Dağı’nın yüksek kesimleri (genellikle 2500 m 
üzeri) Pleyistosen’in soğuk dönemlerinde (olasılıkla Geç Pleyistosen’de) 
buzullaşmalara maruz kalmıştır. Geniş alanlar boyunca uzanan buzullar, 
sıcaklıkların günümüz değerlerine göre yaklaşık 8-10 °C düşmesi (Çılğın, 
2020) nedeniyle oluşmuşlardır. Bu dönemde meydana gelen soğumalara 
bağlı olarak kalıcı kar seviyesi düşmüştür. 3600-3700 metre seviyelerin-
den geçen güncel klimatik kalıcı kar sınırı (Bilgin, 1972), Pleyistosen’de 
2600 m seviyesine inmiştir (Çılğın, 2020). Meydana gelen buzullaşmaların 
delilleri olarak başta buzul vadileri, asılı vadiler, sirkler, hörgüç kayalar, 
törpülenmiş yüzeyler, eşikler, cilalar, çizikler gibi buzul aşınım şekilleri ve 
farklı türden morenler (cephe, yan, taban vd.) olmak üzere glasiyal depolar 
ve sandur gibi glasiyo-flüvyal depolara ait örnekleri görmek mümkündür 
(Foto 4). Munzur Dağları’nda Pleyistosen’de oluşan buzullaşmalar daha 
çok vadi buzullaşması tarzında gelişmiştir. Bununla birlikte, bu vadilerin 
gerilerinde 3000 metreyi bulan ve geçen zirveler arasında gelişmiş ka-
demeli bir sıralanış gösteren çok sayıda sirk buzulunun birleşerek küçük 
örtüler halinde oluşturdukları havza buzulları da önemli yer tutar. Sirk, 
havza ve vadi buzulları birbirleriyle bağlantılı olup, sirkler havza buzulla-
rını, havza buzulları ise önlerinde yer alan vadi buzullarını beslemişlerdir 
(Çılğın, 2013; Çılğın, 2020). Mercan Vadisindeki vadi buzulu dili 1600 
m’ye kadar indirmiştir (Bilgin, 1972). Bazı vadi buzullarında ise buzul dil-
leri 1400 m altına kadar inmiştir (örn. Aksu 1350 m, Mağaradere 1381m, 
Karagöl 1366 m ve Ziyaret 1383 m) (Çılğın, 2020).
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Foto 4: Munzur Dağları’nda bazı sirklerden (solda) ve Karagöl buzul vadisin-

den (sağda) görünüm.

Karst Topografyası

Tunceli il sınırları içinde litolojik olarak çözünme özelliğine sahip 
karbonatlı kayaçlardan oluşan (başta kireçtaşı olmak üzere) yüzeylerde 
karst topografyasına ait şekiller yaygın olarak görülür. Karst topografya-
sına ait şekillerin en fazla gelişim gösterdiği kesim ise Mesozoyik kireç-
taşlarından oluşan Munzur Dağları’dır (Foto 5).  Bu şekillerden en yaygın 
olanları sırasıyla lapyalar, su batanlar, dolinler, küçük uvalalar, mağara ve 
galeriler ile karstik kaynaklardır. Lapyalara dağların hemen her kademe-
sinde rastlanmaktadır. Su batan ve dolinler ise en çok dağlarda piramidal 
zirveler arasında kalan ve birbirlerine esiklerle bağlanan daha çok 2400-
2800 m seviyelerinde bulunan, eski aşınım yüzeylerine tekabül eden ve 
Pleyistosen’de küçük örtü buzullarının geliştiği havzalarda yer almakta-
dırlar. Munzur Dağları’nın kireçtaşından oluşması nedeniyle yüzeysel dre-
naj fazla gelişememiştir. Bu dağlarda yer alan vadi şebekesi kütlenin bü-
yüklüğüne oranla oldukça seyrektir. Munzur Dağları’na güneyden sokulan 
derince yarılmış vadilerde bile sürekli akarsuların sınırlı olarak bulunması, 
bol yağış alan bu dağlara düşen yağmur ve eriyen kar sularının zeminde 
bulunan yarık, çatlaklar ve subatanlarla (düdenlerle) yeraltına geçtiğini 
gösterir. Yüzeysel drenajın gelişmediği bu alanda, yeraltı drenajının ge-
lişmiş olduğu dağlık alanın ovaya intikal ettiği yer yer fay hatlarına karşı-
lık gelen çizgisellik boyunca bol debili karstik kaynaklar halinde yüzeye 
çıkmaktadır (örn. Munzur Gözeleri ve Elbaba Kaynağı) (Çılğın vd. 2013; 
Çılğın, 2018). Munzur Dağları ile, ovanın en alçak noktalarından geçen ve 
yeraltı su kaide seviyesini meydana getiren Munzur Çayı yatağı arasında 
1500 metreyi geçen yükselti farkı nedeniyle yer altı drenajı büyük ölçüde 
dikey gelişmiştir. Bu anlamda burada gelişmekte olan karstın derinlik kars-
tı (endokarst) olduğu söylenebilir.
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Foto 5: Munzur Dağları Kepir Yaylası civarında düden (subatan) (üstte) ve 

mağaralardan (altta) görünüm.

HİDROGRAFYA

Tunceli, Bingöl (939 mm) dışında, çevresinde yer alan illere oranla daha 
yüksek yağış almaktadır. Tunceli il merkezinde bulunan meteoroloji rasat is-
tasyonu verilerine göre yağış toplamı 877 mm’dir. Yağış tutarları, Elazığ’da 
406 mm, Malatya’da 375 mm, Erzincan’da 372 mm’dir. Tunceli’nin yağış 
tutarı aynı zamanda Türkiye ortalamasından da yüksektir (574 mm) (Web 
2).  Bu bakımdan ilin aldığı yağış Elazığ, Malatya ve Erzincan illerinin iki 
katından fazladır. Yağış değerlerinin yüksek olmasında orografik ve cephe 
yağışlarının etkisi büyüktür (Bayrakdar vd., 2015; Çılğın, 2019). 

Yağış değerlerinin yüksek olması, su kaynaklarının bol, drenaj yoğun-
luğunun fazla olmasına yol açmıştır. Munzur, Pülümür, Tağar tamamen 
Tunceli il sınırları yer alan akarsulardır. Çok sayıda yan kollara sahip bu 
akarsular ilin önemli bir alanını drene etmektedir (Foto 6, Şekil 8). Yine 
Karasu, Peri Suyu ve Keban baraj gölüne (eski Murat Nehri vadisine) ula-
şan çok sayıda dere boyutunda akarsu bulunmaktadır.    

Tunceli’nin en önemli akarsuyunu genel hatları ile KB-GD doğrul-
tusunda akış gösteren ve beslenmesinde Munzur Gözeleri, Mercan Kay-
nakları ve Halbori Gözeleri gibi yeraltı suyu bakımından zengin olan ve 
önemli karstik kaynakların bulunduğu Munzur Çayı oluşturur (Foto 6). 
Kaynağından itibaren aynı adı taşıyan Munzur Çayı Tunceli il merkezine 
gelene kadar birçok küçük akarsuyu da yan kolları olacak şekilde bünyesi-
ne katar. Tunceli il merkezinde kuzeyden gelen Pülümür Çayı ile birleşen 
Munzur Çayı (Foto 6) Keban Barajı yapılmadan önce Peri Suyu ile birleş-
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mekteydi. Peri Suyu ise daha sonra Murat Nehri ile sularını Fırat’a ulaş-
tırmaktaydı. Günümüzde ise Munzur Çayı il merkezinin 25 km güneyinde 
yapılan Uzunçayır baraj setinin inşası nedeniyle oluşan göle dökülmekte-
dir. Yine ilin kuzeyinde Pülümür ilçesinde sınırları içinde bulunan ve sula-
rını Karasu Nehri’ne gönderen alanda bulunan dereler nihayetinde sularını 
Fırat’a ulaştırmakta ve böylece Tunceli il sınırları içinde yer alan akarsula-
rın tamamı sularını Fırat Havzası’na, başka bir deyişle Hint Okyanusu’na 
aktarmaktadır. Tunceli alanı hidrografik anlamda bir havza oluşturmadığı 
gibi, morfolojik anlamda da havza görünümünde değildir. Bununla birlik-
te, saha hidrografik anlamda büyük bir havzanın (Fırat Havzası) parçası 
olarak ele alınabilir (Dayan, 1989).

 

Foto 6: Üstte: Munzur (solda) ve Pülümür Vadilerinden (sağda) görünüm. Altta: 
Munzur ve Pülümür Çaylarının Tunceli il merkezinde birleştiği nokta.

Akarsuların büyük bölümü sürekli akışa sahiptirler. Başka bir deyiş-
le, bütün yıl yatağında su akışı gösteren akarsulardır. Geçici ve mevsimlik 
akarsular ise yılın bir döneminde veya mevsiminde akış gösteren diğer dö-
nemlerde akışın görülmediği akarsuları ifade etmektedir. Tunceli’de yer alan 
akarsu havzalarının tamamı açık havza niteliğindedir ve ilde kapalı havza 
bulunmamaktadır (küçük göller hariç tutulursa). Akarsuların rejimleri genel-
de düzensizdir. Yani yılın belirli bir döneminde yükselme ve alçalma şeklin-
de akış gösterirler.  Akarsuların akım özellikleri bölgedeki iklim şartları ile 
yakından ilişkilidir. Yağışın yıl içinde dağılışı ve yağış şekli akımlar üzerin-
de direkt rol oynamaktadır. Örneğin, Munzur Çayı’nda akım, yağışların kar 
şeklinde yağmaya başladığı Aralık ayında düşmeye başlar, Ocak ve Şubat 
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aylarında en düşük seviyeye ulaşır. Karların erimeye başladığı Nisan, Mayıs 
ve kısmen Haziran aylarında akım miktarları artarak maksimum seviyelere 
ulaşır. Akım miktarının en fazla olduğu ay Mayıs’tır. Yaz aylarından kışa 
doğru akım düzenli olarak düşerek Şubat ayında en düşük seviyeye ulaşır. 
Mevcut akım verileri ışığında, Munzur Çayı’nın karlı dağ rejimi özellikleri-
ne sahip bir akarsu olduğu söylenebilir (Çılğın, 2006).

İlde doğal ve yapay olmak göller yer almaktadır. Doğal göller oluşum-
ları itibariyle buzul vadilerinin aşırı kazılma ve oyulması sonucu oluşmuş 
göller, moren seti gölleri, sirk gölleri ve karstik göller olarak ayrılırlar. 
Alansal olarak küçük, derinlik olarak sığdırlar. Doğal göllerin büyük bö-
lümü buzul göllerinden oluşmuş olup başta Munzur Dağları olmak üzere 
buzullaşmaya uğramış kesimlerde görülürler. Bu tür göllere örnek olarak 
Munzur Dağları üzerinde Karagöl, Baraların Gölü, Çimli Göl, Hızır Gölü, 
Kepir Gölü (Mavi Göl), Mercan Gölleri ile Buyer Baba’daki Buyer Baba 
Gölü verilebilir. 

Şekil 8: Tunceli’nin hidrografya haritası.
Munzur Dağları’nın kireçtaşlarından meydana gelen litolojik özelliğinin 

bir sonucu olarak, karst topografyasına ait şekillerden biri olan dolinler olduk-
ça yaygındır. Bazı dolinlerin üzerinde sürekli ve geçici göller yer almaktadır. 
Bu göllerin çoğu küçük ve sığ olup, çoğu yaz aylarında kurumaktadır. Bunlara 
örnek olarak, Munzur Dağları üzerinde bulunan Ziyaret Çukurlarının kuzeyin-
de yer alan ve Büyük Çukur adı verilen dolin üzerinde yer alan göl verilebilir. 
İlde yapay göllerinden başında enerji üretimi amaçlı yapılan Uzunçayır Baraj 
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Gölü ile Keban Baraj Gölü Gelmektedir. Pertek ilçesinde bulunan Günboğazı 
göleti ile Kaçarlar sulama göleti diğer yapay göllerdir.

Tunceli ilinde birçok kaynak bulunmaktadır. Kaynakların bazıları 
içme suyu ve eko turizm amaçlı kullanılmaktadır. Kaynaklar yağış mikta-
rına paralel olarak Ovacık, Pülümür ve il merkezinde nispeten daha fazla 
yer almaktadır. Sahanın temel kayaç grubunu karbonatlar ile volkanik ka-
yaçların oluşturması ve bu kayaç gruplarının bol çatlaklı olması, bu çatlak-
ların yatay ve düşey doğrultuda derin ve yoğun olmaları geçirimliliğe ve 
su dolaşımına imkan vermektedir. Bu özellik volkanik kayaçların fiziksel 
parçalanma süreçlerinin etkinliğinin artmasına, çatlak sistemlerinin geliş-
mesine katkıda bulunmaktadır. Karbonatlardan oluşan Munzur Dağları’n-
da ise yüzeysel drenaj oldukça seyrektir ve fiziksel parçalanma ile birlikte 
kimyasal ayrışma da etkindir. Bu alanda, geçirimliliğin yüksek olması ne-
deniyle, yağışların önemli bir bölümü yeraltına sızarak ovaya yakın ke-
simlerde kaynaklar halinde yüzeye çıkarlar ve birçok dereyi oluştururlar. 
Kaynakların önemli bir kesimi ise dere, çay veya ırmakları beslemektedir.

Tunceli’deki en önemli su kaynağını, Ovacık ilçe merkezinin yaklaşık 
15 kilometre batısında bulunan Ziyaret köyünün bulunduğu alanda, Munzur 
Dağları’nın ova ile dirsek yaptığı noktada yüksek debili birçok kaynak sek-
linde yüzeye çıkan Munzur Gözeleri oluşturur (Foto 7). Bu kaynaklar, adeta 
yeraltına intikal etmiş bir akarsuyun resürjans kaynağı olarak yüzeye çık-
masını andırırlar ve çok kısa bir mesafede Munzur Çayı’nı oluştururlar (Çıl-
ğın, 2018). Bu kaynakların debisi yıl içinde değişiklikler gösterir. Karların 
erimeye başladığı Nisan ayından itibaren artar, Mayıs ve Haziran aylarında 
en yüksek seviyeye ulaşır. Temmuzda debideki artış sona erer. Debi, Eylül 
ayında azalarak Nisan öncesi seviyeye ulaşır ve karların erimeye başladığı 
döneme kadar stabil seyreder. Munzur Çayı’nı oluşturan bu kaynaklar (halk 
dilinde gözeler) soğuk, temiz ve tatlıdır. Sıcaklığı 5,8 °C yıl içinde sıcaklık 
değişimi olmaz (Çılğın, 2018). Bu karstik kaynakların oluşumunda, tabaka 
başlarının güneye eğimli olması ve faylar tarafından kesilmesi, bu alanda 
yer alan kalkerlerin diyaklazlı ve yarılmanın fazla olması, kaynakların geri-
sinde, zirveler bölgesinde yer alan Ziyaret Çukurları adı verilen dış drenajın 
olmadığı çok sayıda subatan ve dolinin bulunduğu kapalı depresyonların yer 
almasının önemli etkisi olduğu düşünülmektedir (Çılğın, 2018).

  
Foto 7: Munzur kaynak sularından (Munzur Gözleri) görünüm.
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Tunceli’de bulunan diğer önemli kaynaklar ise, Mercan, Hagü, Bü-
yükyurt (Hakis), Zağge, Halbori Gözeleri’dir. Mineralli Sular (kaplıca ve 
içmeler) ise Anafatma İçmesi, Dedebağ (Bağın) Kaplıcaları, Aşağı Doluca 
(Harik) Kaplıcası, Karaderbent Kaplıcası, Sütlüce (Harçik) Kaplıcası. Bun-
ların dışında, Tunceli ilindeki bu 5 önemli kaplıca ve içmeler dışında mer-
kezde Dikilitaş kaynak suyu (maden suyu amaçlı), Mazgirt ilçesinde Ilıcak 
kaynak suyu (maden suyu amaçlı) ve Pülümür yöresinde Pülümür maden 
suyu vardır. Bunların akım değeri ortalama 2 lt/sn dolayındadır (Kutlu, 
2017). Sıcaklıkları 17,5 °C ile 18 °C olan bu kaynaklarda henüz hiçbir tesis 
bulunmamaktadır (Özgen, 2010; Kutlu vd. 2017). Pertek termal tesisleri, 
Tunceli’nin Pertek İlçesine bağlı ve Elazığ geçiş güzergâhında Pertek-E-
lazığ feribot iskelesi civarında bulunmaktadır. Pertek Termal Tesislerinde 
bulunan termomineralli su, tesise yaklaşık 9 km uzaklıkta bulunan Singeç 
Köprüsü civarında, doğal bir kaynağa sondaj yapılarak çıkarılmıştır. Kay-
nağında 42 °C derecede bulunan suyun tesise getirilişinde kullanılan özel 
borular minimum bir ısı kaybı meydana getirdiğinden su havuzlarda 38-40 
°C derece olarak kullanıma sunulmaktadır (Kutlu vd. 2017).

BİTKİ ÖRTÜSÜ

Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Tunceli, bitki coğrafyası bakı-
mından İran-Turan bölgesi içinde kalır (Atalay, 1994; Avcı, 2005). Alanın 
bitki örtüsünü ağaç (orman), çalı, step ve yüksek dağlarda alpin çayırlar 
oluşturur (Foto 8). Karasal iklimden soyutlanamayan, bozulmuş Akdeniz 
ikliminin hüküm sürdüğü ilde asıl bitki örtüsünü meşenin hakim olduğu 
ormanlar teşkil eder. Bu ormanlar karasal iklimin etkisi altında gelişmiş-
lerdir ve kuru orman karakterindedir. Ayrıca bu ormanlar kış soğuklarında 
da dayanaklıdır (Atalay, 1994). Bu ormanlar geniş çapta tahrip edilmiştir. 
Doğu Anadolu Orman Kuşağı içinde kalan ilde, normal ve bozuk ormanlar 
toplamda 224.241 hektar alana sahip olup il topraklarının %29’unu kapla-
maktadır (Web 4). Ormanlar yaygın olarak kışın yaprağını döken meşe tür-
leri (Quercus petrea, Quercus aegilops, Quercus infectoria), seyrek olarak 
titrek kavak (Populus tremula) ve bazı ardıç türleri (örn. Juniperus excelsa, 
Juniperus oxycedrus) oluşturur (Atalay, 1994; Yıldırımlı, 1995). Orman-
lar, yoğun olarak Yılan Dağı’nın doğusundan itibaren başlar, Ovacık ve 
Hozat arasından devam ederek (Karaoğlan Dağları), Munzur Vadisi, Ge-
yiksuyu hattını takip eder ve Tunceli merkez bölgesine gelir. Buradan Pü-
lümür Vadisi boyunca ve Nazımiye ilçesine ve Mazgirt’in kuzeyine doğ-
ru uzanarak devam eder. Ormanlar, adı geçen alanlarda bulunan dağların 
orman üst sınırına kadar devam eder. Bu sınır istisnalar dışında, sıcaklık 
ve yağış koşullarına bağlı olarak 1800-2100 m arasında değişir. Vadilerde 
ve akarsu boylarında meşe ağaçlarının yanı sıra ardıç, gürgen, dişbudak, 
akağaç, söğüt, kavak ve çınar ağaçları da bulunmaktadır. Belli başlı çalı 
toplulukları olarak akçaağaç (Acer monspessulanum), alıç (Crataegus aro-
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nica), kuşburnu (Rosa pulverulenta) ve ahlat (Pyrus elaeagrifolia) yayılış 
göstermektedir (Atalay, 1994; Yıldırımlı, 1995). Bunlar yer yer ormanlar-
la iç içe olarak bulunur. Ayrıca, akarsu vadilerinde ve ot formasyonunun 
görüldüğü alanlarda seyrek olarak yayılış gösterir. Tunceli’nin önemli bir 
bölümü ot formasyonu ait (başta step) bitki topluluklarının yer aldığı for-
masyonlardan meydana gelmiştir. Burada otsu bitkiler, baharın orta veya 
sonlarına doğru, karların erimesi ve havaların ısınması ile yeşererek çiçek 
açarlar (Foto 8). Yağış durumuna göre Haziran sonu ve Temmuzda kuru-
yarak tohumlarını saçarlar. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında yağışların 
etkisi ile step bitki topluluklarının ortaya çıkması doğal peyzaj bakımından 
güzel görüntülerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Step formasyonu, en 
geç Ağustos başlarında boz ve sarı bir görünüm alır (Atalay, 1994). Steple-
ri oluşturan belli başlı ot toplulukları, geven (Astragalus sp.), çoban yastığı 
(Acantholimon sp.), kekik (Thymus sp.), yavşan (Artemisia sp.), menekşe 
(Viola kitaibeliana), sığır kuyruğu (Verbascum sp.) vd. türlerdir (Atalay, 
1994). Alpin çayırlar, Munzur Dağları, Yılan Dağı, Sultanbaba Dağı, Ka-
rasakal Dağları, Bağırpaşa Dağı gibi yükseltisi 2500 metrenin üzerinde 
yükseltiye sahip bölgelerde yer alırlar. Bu alandaki çayırlar genel olarak 
Haziran sonlarında kar örtüsünün kalkması ile birlikte yeşerirler (Foto 8). 

  

  
Foto 8: Meşe topluluklarından oluşan ormanlar (üstte sol). Karasakal Dağları 
uzantısında orman üst sınırının görünümü (üstte sağ). Ovacık Ovası’nda step 

formasyonu (altta sol). Munzur Dağları’nda alpin çayırlar (altta sağ).
Tunceli farklı jeomorfolojik birimleri, iklim farklılıkları ve zengin su 

kaynaklarına bağlı olarak zengin bitki çeşitliliğine sahiptir. Tunceli il sınır-
ları içinde yer alan Munzur Dağları ve Munzur Vadisi Milli Parkı endemik 
bitkilerin oldukça fazla olduğu bitki alanlarından biridir. Florasında 227 ta-
nesi endemik, 1500 takson yer alır (Yıldırımlı, 1995). Başta Munzur Vadisi 
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olmak üzere ve su boylarında karışık olarak ağaç ve çalı türleri bulunur. 
Karaağaç, akağaç, kızılağaç, dişbudak, çınar, asma, huş, ceviz, yabani fın-
dık, kavak, söğüt ve çalı türlerinden oluşan türler bulunmaktadır. 

TOPRAK

Tunceli’de yayış gösteren toprakların başında alüvyal topraklar, ko-
lüvyal topraklar, kireçsiz kahverengi orman toprakları ve kahverengi 
topraklar gelmektedir (KHGM, 2001). Bu toprak grupları dışında toprak 
örtüsünün bulunmadığı çıplak kaya ve molozlarla kaplı alanlar da vardır. 
Sahada toprakların dağılışına bakıldığında iklim, bitki örtüsü, jeomorfoloji 
ve anakayanın etkisi görülebilmektedir. 

Alüvyal topraklar, sahada akarsuların enerjilerini kaybettikleri az 
eğimli ova tabanlarında ve vadi içlerindeki birikim alanlarında görülür. 
Akarsuların ova ve vadi tabanlarına taşıyarak depoladıkları materyaller 
üzerinde oluşan alüvyal topraklar sahanın en önemli tarım arazileridir. İlde 
en yaygın olarak, Ovacık Ovası’nın batı kesimini oluşturan ve Zeranik 
Ovası olarak da bilinen kesimde Yeşilyazı, Topuzlu, Karayonca, Adaköy 
ve Koyungölü yerleşmeleri çevresinde görülürler.

Kolüvyal topraklar, genellikle dik ve dike yakın vadilerin eteklerinde 
ve vadilerin ağız kısımlarına yakın kesimlerde yayılış gösterirler. Yer çeki-
mi, kütle hareketi, seyelan ve sellenme ile taşınarak etek kısımlarda biriken 
materyaller üzerinde oluşurlar. İlde bulunan bütün dağların yamaçlarında 
yaygın olarak ve vadi yamaçlarında ise küçük örtüler halinde bulunurlar.

Kireçsiz kahverengi orman toprağı değişik kaya türleri üzerinde oluş-
muştur. Doğal vejetasyon, yaprağını döken orman ağaçları olup, en yaygın 
olanı meşe ağaçlarıdır. Orman örtüsü ile kaplı olan yerlerdeki bu toprakla-
rın organik maddesi zengin ve asidik karakterdedir. Ayrışmanın zayıf oldu-
ğu bu alanlarda organik maddenin toprak profiline karışımı azdır (Atalay, 
1989). Bu topraklar ildeki orman örtüsünün dağılışına paralel olarak yayı-
lış gösterirler. 

Kahverengi topraklar, ana kayası kireçtaşı ve ofiolit olan kayaçlar üze-
rinde oluşmuşlardır. Doğal bitki örtüsü ot formasyonu olup, genelde mera 
olarak kullanılmaktadırlar. Bitki örtüsü fakir olduğundan humus azdır. Yı-
kanmanın zayıf olduğu bu topraklarda kalsifikasyon meydana gelmektedir. 
Yüzeyde kahverengi olduğu halde, birikim zonunda beyazımtraktır (Ata-
lay, 1989). İlde başta step olmak üzere ot formasyonun yayılış alanı ile 
uyum göstermektedir. Bu topraklar yer yer orta ve şiddetli erozyona maruz 
kalmaktadırlar.
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GİRİŞ

Üst biliş (metacognition) kavramı, genel anlamda bilgi basamağındaki 
bilişler, öğrenme ile bilme hakkındaki bilgiler olarak insanın kendi bilişsel 
sürecinin farkında olmasını, izleme, denetleme ve düzenleme imkanı oluş-
turan iş ve eylemleri ifade için kullanılan kavram olarak tanımlanmaktadır 
(Nelson ve Narens, 1996; Metcalfe ve Shimamura, 1996; Flavell, 1987; 
Brown, 1987).

Flavell tarafından 1971 tarihinde insanın bellek ve öğrenme sürecin-
deki kontrol düzeyini ifade etmek üzere üst biliş kavramını kullanmıştır 
(Hacker, 1998; Georghiades, 2004). Araştırmacıya göre üst biliş, bireyin 
yaşamı boyunca bilişsel süreçlerinin bilgisi ve bilginin bilişsel süreci ana-
liz etmek için kullanılması olarak ifade etmiştir. Üst biliş eğitim araştır-
maları kapsamında genel olarak, kavrama, problem çözme, akıl yürütme 
ve öğrenme bilişsel basamaklarını izlemek ve bu aşamaları düzenlemek 
için kullanılmaktadır (Metcalfe ve Shimamura, 1996). Bu sayede insanın 
bilgi düzeyini kullanışlı bir şekilde etkili performans becerisinin ortaya 
çıkmasını sağlamaktadır (Gourgey, 2002). Kavram olarak biliş, anlamayı, 
algı düzeyini, hatırlama gibi zihinsel süreç becerilerini içerirken; üst bi-
liş kavramı ise, bireyin kendisinin psikolojik ve davranışsal olarak algısı, 
hatırlaması, anlaması gibi zihinsel süreç becerileri açısından düşünmeyi 
içermektedir (Garner ve Alexander, 1989).

Üstbiliş ile ilgili gerçekleştirdiğimiz literatür araştırması sonucu 
araştırmalarda kavram olarak farklı ifadeler kullanılmıştır. Konu ile ilgili 
olarak ülkemizdeki araştırmalar derlendiğinde üst biliş kavramının isim-
lendirilmesi noktasında farklı tercihler olduğu görülmektedir. Buna bağ-
lı olarak üstbilişsel farkındalık kavramı Bedir (1996) “bilgiyi kullanma 
yolu”, Senemoğlu (2001) “yürütücü biliş”, Akdur (1996), Erden ve Akman 
(1996) çalışmalarında “metacognition” kavramını “biliş bilgisi” şeklinde, 
Aral (1999) “metakognitif bilgi”, Açıkgöz (1996) ve Güral (2000) “biliş 
ötesi”, Küçük- Özcan (2000) ve Demir- Gülşen (2000) “biliş üstü”, Doğa-
nay (1997) “bilişsel farkındalık” olarak araştırmalarında çeviri ifadelerini 
kullanmışlardır (Gelen, 2004). 

Biliş becerilerini ölçmek için kullanılmakta olan derecelendirme öl-
çekleri, uygulama ve değerlendirme aşamalarının kolay ve elverişli olması 
nedenleri ile araştırmacılar tarafından sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu 
anlamda eğitim öğretim süreçleri ile birlikte bilişsel becerilerin ölçülme-
sinde kullanılan birçok ölçeğin olduğu literatür incelemesi sonucunda göz-
lenmektedir. 

Araştırma konusunu içeren bir başka bilişsel alan kavramı da bilişsel 
esnekliktir. Bilişsel esneklik, bireyin karşılaştığı problemlere çözüm üret-
mek amacıyla çeşitli seçenekler ortaya çıkarma ve farklı düşünme becerisi 
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gerektiren önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilişsel es-
neklik düzeyi yüksek olan insanlar dikkatlerini probleme tam anlamıyla 
odaklayabilir, bu bireyler değişiklik ve çözümleyiciliğe açıktırlar. Biliş-
sel esneklik seviyesi düşük olan bireyler ise dikkatleri dağınık, bütüncül, 
ve değişikliğe karşı çıkma eğiliminde oldukları gözlenmiştir (Jonassen ve 
Grabowski, 1993). Kobasa (1979) yılındaki çalışmasında bilişsel esnekli-
ği, değişikliğe meydan okuma olarak ya da daha ileriye dönük bir gelişim 
olarak tanımlamıştır. Olumsuz olayların çözümü ya da birey üzerindeki 
etkisinin en aza indirgenmesi, yani başa çıkma becerileri, bilişsel ve davra-
nışsal stratejileri içermektedir (Lazarus ve Folkman, 1984). Bilişsel esnek-
liğin önemli bir yönü de bireyin yeni karşılaştığı duruma oryantasyonu ile 
ortaya çıkan problemin çözümü için gerekli olan seçeneklerin farkındalığı 
ve bu farklı duruma karşı istek ve yeterli olma durumu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Bilişsel Davranışçı Terapilere göre, katılık, psikolojik rahatsızlıkların 
çekirdeğidir. Esneklik ise psikolojik sağlığın kaynağını oluşturmaktadır. 
Yaygın görüş: İnsanlar, yaşadıkları olaylara dair, esnek bir bakış açısına 
(ya da esnek inançlara) sahip olurlarsa, bu olaylara daha sağlıklı tepkiler 
verecekleri yönündedir. Esneklik, insana dair temel bir gerçeklik olan, du-
rumlara karşı seçenekler oluşturabilmeye dayanır. Akılcı bir düşünce tarzı-
dır. Hatta rasyonel düşünmenin en önemli boyutudur. Dogmatik olmayan 
seçenekler olarak karşımıza çıkmaktadır (Dryden ve Neenan, 2007).

Bilişsel esneklikle ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, bilişsel 
esnekliğin bireyler arasındaki iletişim seviyesinin önemli boyutu olduğu 
ile beraber bireyin problem çözme ve olaylara yaklaşma şekli anlamlandı-
rılmıştır. Araştırmalarda sağlıklı birey olarak olumlu değişkenlerle pozitif 
yönde, olumsuz değişkenler ile negatif yönde ilişkili bulunduğu gözlen-
miştir (Altunkol, 2011; Asıcı ve İkiz, 2015, Diril, 2011; Gündüz, 2013a, 
Gündüz 2013b; Öz, 2012; Türe ve Sarıçam, 2016). Bilişsel esneklik se-
viyesi yüksek olan bireylerin iletişim anlamında da esnek yapıda olduk-
ları, problemlere karşı girişken, hassas, iletişim konusunda kendine gü-
venli, belirsizliğe ve anlaşmazlığa toleranslı kişiler oldukları gözlenmiştir 
(Martin, Anderson, 2001; Martin ve Anderson, 1998; Martin, Anderson ve 
Thweatt, 1998; Martin ve Rubin, 1995).

Bu bilgiler ışığında bu araştırmada farklı branşlarda sporcu olan alt 
yapı sporcularının üst bilişsel farkındalık özellikleri ile bilişsel esneklik 
özellikleri çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu 
amaç doğrultusunda sporcuların cinsiyet, spor branşı, spor yaşı değişkenle-
rine göre üst bilişsel farkındalık ve bilişsel esneklik özellikleri değişmekte 
midir? Ve sporcuların üst bilişsel farkındalık özellikleri ile bilişsel esneklik 
özellikleri arasında ilişki var mıdır? Alt problemlerine yanıt aranmıştır. 
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GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırma Modeli

Araştırma modeli kurgulanırken, betimsel tarama yönteminden genel 
tarama modeli kullanılmıştır. Karasar 2009 yılındaki kitap çalışmasında 
genel tarama modelini, fazla sayıdaki deneklerden oluşan evrende, evren 
hakkında yargıya varmak amaçlarıyla, evrenin tümü ya da ondan alınacak 
bir grup, örnek veya örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemesi olarak 
tanımlamıştır (Karasar, 2009: 71).

Araştırma Evren ve Örneklemi

Araştırma evrenini alt yapı kategorilerinde aktif olarak spor yapan 
futbol, basketbol ve yüzme branşlarındaki sporcular oluşturmaktadır. Ör-
neklem grubunu ise 2019-2020 spor sezonunda lisans tescili yapılmış fut-
bol branşında 133, Basketbol branşında 97 ve yüzme branşında 144 olmak 
üzere toplam 374 alt yapı sporcusu oluşturmaktadır. Araştırmada gönüllü-
lük esas olarak alınmıştır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada üstbilişsel farkındalık ölçeği (ÜFE) ve Bilişsel Esneklik 
Ölçeği (BEÖ) kullanılmıştır. 

Üstbilişsel farkındalık ölçeği (ÜFE); Akın ve ark. (2007) tarafından 
Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Biliş bilgisi ve bilişsel 
düzenleme becerileri olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler 
kendi içerisinde alt boyutlara ayrılmaktadır.  Biliş bilgisi bölümü açıklayı-
cı, prosedürel ve durumsal bilgi olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. 
Yedi maddeden oluşan açıklayıcı bilgi kişinin kendi yeteneklerine olan 
inancalarını içermektedir. Bireyin bilgi ve becerilerini nasıl kullanılacağı 
ve çalışırken ne tür stratejiler kullandığının farkında olmasını sağlamakta-
dır toplam dört maddeden oluşmaktadır.  Son olarak durumsal bilgi bireyin 
bilgiyi ne zaman neden kullandığına ilişkin altı maddeden oluşmaktadır. 
İkinci ana bölüm olan bilişsel düzenleme becerileri ise beş alt boyuttan 
oluşmaktadır.  Bu alt boyutlar planlama (7 madde), izleme (8 madde), de-
ğerlendirme (6 madde), hata ayıklama (5 madde) ve bilgiyi yönetme (9 
madde) şeklindedir. Akın ve ark. (2007), ölçeğin iç tutarlık güvenirlik kat-
sayısını ,95 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada ise güvenirlik katsayısı ise 
,94 olarak bulunmuştur.

Bilişsel Esneklik Ölçeği (BEÖ); bireyin bilişsel esneklik düzeyini be-
lirlemek amacıyla 

Martin ve Rubin (1995) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe uyarlama 
çalışması da Altunkol (2011) tarafından yapılmıştır. Bilişsel Esneklik Öl-
çeği (BEÖ) toplam 12 maddeden oluşmaktadır. Ölçek 1- Kesinlikle Katıl-
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mıyorum, 6- Kesinlikle Katılıyorum şeklinde derecelendirilen 6’lı Likert 
tipi bir ölçektedir. Ölçekten alınabilecek puan bilişsel esneklik düzeyini 
göstermektedir. Ölçekten alınacak yüksek puan yüksek düzeyde bilişsel 
esnekliği gösterirken, düşük puan, düşük düzeyde bilişsel esnekliği gös-
termektedir.

Verilerin Analizi

Araştırmada kullanılan istatistiki yöntemler için Spss 22.00 paket 
programı kullanılmıştır. Betimleyici istatistiklerden frekans (f) ve yüzde 
(%) kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve Mann Whitney-U testi 
kullanılmıştır. Normallik için Kolmogorov-Smirnov (K-S) testi kullanıl-
mıştır. Bağımlı değişkenler arasındaki ilişki düzeyini ve yönünü belirlemek 
için Pearson Çarpım Momentleri Korelasyonu kullanılmıştır. Sonuçlar % 
95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir.

BULGULAR
Tablo 1. Araştırmayı Oluşturan Sporcuların Kişisel Özellikleri

Sporcuların Özellikleri N (374) %
Cinsiyet Erkek 203 54,27

Kadın 171 45,73
Spor Yaşı 0-2 Yaş 199 53,20

3-5 Yaş 143 38,24
6 yaş ve üstü 32 8,56

Spor Branşı Futbol 133 35,56
Basketbol 97 25,93
Yüzme 144 38,51

Yıl Sonu Başarı Puanı 50 ve Altı 41 10,96
51-75 Arası 103 27,54
76-100 Arası 230 61,50

Tablo 1’de araştırmayı oluşturan alt yapı sporcularının kişisel özel-
liklerine yer verilmiştir. Araştırmaya katılan alt yapı sporcularının %54,27 
(203)’ü erkek sporculardan %45,73 (171)’i de kadın sporculardan oluş-
maktadır. Yine araştırmadaki sporcuların spor branşı, spor yaşı ve bir ön-
ceki dönemdeki yıl sonu başarı ortalaması bilgileri yer almaktadır.  
Tablo 2. Araştırmaya Katılan Sporcuların Üstbilişsel Farkındalık Ölçeği Puan-

larının Cinsiyet Durumlarına Göre Dağılımları

Alt Boyutlar Değişken N Ortalama ss t p
Açıklayıcı Bilgi x 171 4,38 0,33 2,821 ,003*

y 203 4,02 0,40
Prosedürel Bilgi x 171 3,01 0,47 -,129 ,620

y 203 2,88 0,34
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Durumsal Bilgi x 171 4,19 0,68 1,364 ,211
y 203 4,38 0,52

Planlama x 171 4,33 0,19 2,402 ,000
y 203 3,75 0,27

İzleme x 171 4,03 0,39 1,612 ,387
y 203 3,91 0,41

Değerlendirme x 171 4,22 0,71 2,331 ,266
y 203 4,05 0,67

Hata Ayıklama x 171 3,61 0,33 2,918 ,000
y 203 3,75 0,37

Bilgiyi Yönetme x 171 5,69 0,63 2,890 ,001
y 203 6,14 0,67

p<0,05, 

*Kadın: x **Erkek: y

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde araştırmaya katılan alt yapı spor-
cularının üst bilişsel farkındalık ölçeğinin alt boyutlarının cinsiyet durum-
larına göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Buna göre ölçeğin 
toplam puan açısından kadın sporcuların erkek sporculara oranla daha yük-
sek olduğu tespit edilmiştir. Yine tabloya göre ölçeğin alt boyutları olan 
açıklayıcı bilgi, planlama, hata ayıklama ve bilgiyi yönetme boyutlarından 
cinsiyet durumuna göre anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05, paçıklayıcı 

bilgi=,003, pplanlama=,000, phata ayıklama=,000, pbilgiyi yönetme=,001).   

Tablo 2’deki veriler ışığında ölçeğin diğer alt boyutlarından prosedü-
rel bilgi, durumsal bilgi, izleme ve değerlendirme boyutlarında cinsiyete 
göre anlamlı farklılık tespit edilememiştir. 
Tablo 3. Araştırmaya Katılan Sporcuların Üstbilişsel Farkındalık Ölçeği Toplam 

Puanı ile Yıl Sonu Başarı Puanı Arasındaki İlişki 

ÜBFÖ YSBP

ÜBFÖ
Pearson Korelasyon
P
N

1

373

.688(*)

.000
373

YSBP Pearson Korelasyon
P
N

.688(*)

.000
373

1

373
*p<0.01

Tablo 3 incelendiğinde araştırmaya katılan alt yapı sporcularının yıl 
sonu başarı puanlarının, üst bilişsel farkındalık düzeyleri açısından arala-
rındaki ilişkinin ortanın üstünde, pozitif ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir 
(r= 0.688). Buna göre sporcuların bilişsel alandaki yıl sonu başarı puanları 
arttıkça üst bilişsel beceri farkındalık düzeylerinin de arttığı gözlenmiştir.    
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Tablo 4. Araştırmaya Katılan Sporcuların Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri ile 
Bilişsel Esneklik Özellikleri Arasındaki İlişki 

ÜBFÖ Bilişsel Esneklik

ÜBFÖ
Pearson 
Korelasyon
P
N

1

373

.512(*)

.000
373

Bilişsel Esneklik Pearson 
Korelasyon
P
N

.512(*)

.000
373

1

373

*p<0.01

Tablo 4’de alt yapı sporcularının bilişsel esneklik düzeylerinin, üst bi-
lişsel farkındalık düzeyleri açısından aralarındaki ilişkinin ortanın üstünde, 
pozitif ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir (r= 0.512). Buna göre sporcula-
rın bilişsel esneklik düzeyleri arttıkça üst bilişsel beceri farkındalık düzey-
lerinin de arttığı söylenebilir.    
Tablo 5. Araştırmaya Katılan Sporcuların Bilişsel Esneklik Ölçeği Puanlarının 

Cinsiyet Durumlarına Göre Dağılımları

Bilişsel Esneklik 
Seviyesi

Değişken N Ortalama ss t p

Düşük Bilişsel 
Esneklik
(0-24 Puan)

x 41 22,18 3,13 3,618 ,003*
y 24 20,33 3,20

Orta Bilişsel 
Esneklik
(25-48 Puan)

x 84 39,60 4,10 -3,619 ,620
y 77 34,22 3,78

Yüksek Bilişsel 
Esneklik
(49-72 Puan)

x 68 64,87 2,01 -1,655 ,211
y 80 63,11 3,25

Bilişsel Esneklik 
Ölçeği Toplam Puan

x 171 41,21 3,06 2,914 ,001
y 203 39,22 3,67

p<0,05

*Kadın: x **Erkek: y

Tablo 5 incelendiğinde ise araştırmaya katılan sporcuların bilişsel es-
neklik ölçeği toplam puanı ve alt boyutlarının cinsiyet durumları açısın-
dan farklılaştığı tespit edilmiştir. Buna göre düşük bilişsel esneklik düzeyi 
ile ölçek toplam puan ortalamaları basamağında sporcuların puanlarının 
cinsiyetlerine göre anlamlı farklar oluşturduğu tespit edilmiştir (p<0.05, 
pdüşükbilişselesneklik=,003; ptoplampuan=,001).  Tabloya göre yüksek bilişsel esneklik 
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düzeyi ile orta bilişsel esneklik düzeyi arasında anlamlı farklılık gözlen-
memiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ

Araştırma sonucunda sporcuların bilişsel esneklik ölçeği toplam puanı 
ve alt boyutlarının cinsiyet durumları açısından farklılaştığı tespit edilmiş-
tir (p<0,05). İlgili literatür incelenmesi sonucu ergenler üzerine yapılan 
araştırmalarda cinsiyetler arasında bilişsel esneklik açısından fark olmadı-
ğı sonucuna varan çalışmalar mevcuttur (D iril, 2011; Öz, 2012). Bununla 
beraber Altunkol (2011) ergenler arasında cinsiyet değişkeninde bilişsel 
esneklik açısından fark olduğu sonucuna rastlanmıştır. Çalışmamızın so-
nucunda ise sadece düşük seviyede bilişsel esnekliğe sahip erkek ve kadın 
sporcular arasında ölçeğin toplam puanı açısından fark olduğuna yönelik-
tir. Bilişsel esnekliği orta ve yüksek seviyede olan ergenlerin duygusal tu-
tarsızlık puanlarının da azaldığı görülmektedir. 

Bazı araştırmacılar üstbilişsel farkındalık ve alt boyutlarında cinsiyet 
göre anlamlı fark bulmamışlardır (Özsoy & Günindi, 2011; Özsoy ve ark. 
2010). Bizim çalışmamızda ise cinsiye değişkeninde anlamlı fark bulun-
muştur. Bunun nedeni bu çalışmanın farklı yaş kategorisindeki bireylere 
uygulanmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Martin ve Anderson’a (1998) çalışmasında kişiler arası ilişkilerde ken-
disini yeterli hisseden bireylerin esnek olduğundan bahsetmektedir. Ayrıca 
bilişsel esnekliğe sahip bireylerin özelliklerini sorumluluk sahibi, atılgan, 
yaşadıklarını anlamlandırabilen ve ilgi gösteren şeklinde sıralamaktadırlar. 
Bununla beraber gelişime açıklık, özdenetim ve dışadönük kişilik özellik-
leriyle bilişsel esnekliğe sahip olan bireylerin özellikleriyle de benzerlik 
gösterdiğini belirtmektedirler. 

Araştırma sonucunda araştırmaya katılan alt yapı sporcularının yılso-
nu başarı puanlarının, üst bilişsel farkındalık düzeyleri açısından araların-
daki ilişkinin ortanın üstünde, pozitif ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir 
(r= 0.688). Buna göre sporcuların bilişsel alandaki yılsonu başarı puanları 
arttıkça üst bilişsel beceri farkındalık düzeylerinin de arttığı gözlenmiştir.

Literatürde bilişsel düzenleme becerileri ile başarı düzeyi arasında an-
lamsal bir ilişki olduğuna dair çalışma sonuçlarına rastlanmıştır (Sperling 
ve ark. 2004; Case, Harris & Graham, 1992; Deseote & Roeyers, 2002). 
Üstbilişin ve bileşenlerinin akademik başarı arasında pozitif yönde bir iliş-
ki olduğunu, akademik başarıda güçlü bir yordayıcı olduğu ve üstbilişsel 
farkındalıkları güçlü olan öğrenciler akademik açıdan yüksek performans 
göstermekte ve daha stratejik düşünmektedirler (Garner & Alexander, 
1989; Everson ve Tobias, 1998; Kruger ve Dunning, 1999; Sperling ve 
ark. 2004; Coutinho, 2008). Bizim çalışmamız sonuçları ile ilgili alan ya-
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zın çalışmaları incelendiğinde akademik başarı ve üst biliş farkındalığı 
arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu ve sonuçların benzerlik gösterdiği 
anlaşılmaktadır. Bu durum üstbilişsel farkındalık özelliğinin bireylere ken-
di öğrenmelerini planlamalarını, izlemelerini ve değerlendirmelerini sağ-
lamasından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. 

Araştırmada sonuç olarak alt yapı kategorilerinde farklı branşlardaki 
sporcuların hem bilişsel gelişim alanında hem de psikomotor gelişim ala-
nında, gelişimin “Gelişim bir bütündür.” İlkesi gereği değerlendirilmesinin 
doğru olacağı sonucuna varılmıştır. Bu anlamda okul çağındaki çocuklara 
gelişimin bütün alanlarının bir bütün halinde, birbiriyle etkileşim içinde 
öğrenme öğretme süreçlerinin tanımlanması gerekmektedir. Çünkü insan 
gelişiminde oluşacak olumlu veya olumsuz bir özellik diğer gelişim alan-
larını da aynı yönde etkilemektedir. 

Araştırmamızda sonuç olarak, bilişsel esnekliği yüksek olan sporcu-
ların problemlere karşı daha rasyonel yaklaşabildiklerini ve sporda sürekli 
karşımıza çıkan stres, kaygı ve öfke gibi unsurların oluşmasına izin ver-
mediklerinden söz etmiştir. Bilişsel esneklik kavramının sporda önemli bir 
yer edindiği düşüncesine varılabilir ve çalışmamızda bilişsel esnekliğin alt 
yapı sporcularında incelenmesine olanak sağladığı söylenebilir. 
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