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Giriş
Devlete ait olan arazi ve binaların, sultanın izni ile devlete yarar sağlayan/ sağlayacak özel şahsa mülk olarak verilmesini ifade eden işleme temlik; 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. Osmanlı Devletiʼnde de padişahlar devletin kuruluşunda ve sonraki dönemlerde arazi temliklerini gerçekleştirmişlerdir. Bu işlemde arzu ettiklerine,
arzu ettikleri köyleri tüm hukuk ve vergileriyle herhangi bir bedel karşılığı olmadan sonsuza kadar ve serbestiyet üzere temlik etmişlerdir(Barkan:
1980, 261).
Temlik olarak verilen arazi ve mülkler daha çok devlete yarar sağlayan yada sağlayacak kişilere verildiği gibi; tam aksine doğrudan doğruya 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 hükümler 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 Mahallesiʼnde Şeyh Mustafa Devati Efendiʼnin inşa ettiği caminin giderlerini
karşılamak amacıyla padişahın izni ile kendisine tahsis edilen Elyakut köyünün gelirlerini tahsis ettiği vakıf oluşturmaktadır. Şeyh Mustafa Devati
Efendi vakfını Kastanomuʼdan İstanbulʼa döndükten sonra ve Valide Sultan Darülhadisiʼnde müderrisliğe başladığında kurmuştur.
Şeyh Mustafa Devati Efendi
Aziz Mahmud Hüdayi tarafından Bayramiyye ve Naksibendiyyeʼnin
özelliklerini içinde barındıran ve Celvetiyye olarak tesmiye edilen bir tasavvufi akım/tarikat kurulmuştur(Yılmaz, 2007: 358). Tarikatın Üsküdarʼda inşa etmiş olduğu dergahında çok sayıda kişinin tasavvufla tanışmasına
ve kemalata erişmesine vesile olunmuştur. Kemalata erenler icazet almaları 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-

4

Kadir ARSLANBOĞA

duğu ve babasının adının Resul olduğu belgelerde geçmektedir(Gördebil,
2014: 252). Bununla birlikte ölüm tarihine bakıldığına 17. yüzyılda yaşamış ve gençliğinde divitçilik ile uğraştığından kendisine Devâtî veya Divitçi lakapları verilmiştir(Tosun, 2014: 7).
Mustafa Devati Efendi, gördüğü bir rüya üzerine Aziz Mahmud Hüdayi Efendiʼnin halifesi Şeyh Mukʻad Ahmed Efendiʼye mürid olmuştur(Tosun, 2014: 44). Tasavvuf yolunda ilerleyen Mustafa Efendi, kendi anlatımıyla 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 vazifelenen Şeyh Mustafa Devati Efendiʼnin geri dönerek Kırkçeşme Mahallesiʼnde Celveti bir dergah ihya etmiştir. Buna göre kendisinin Kastomunu
da iken şeyhlik vazifesiyle irşad faaliyetinde bulunduğu kuvvetle muhtemeldir(Gördebil, 2014: 251).
1639 yılından önce Kastamonuʼdan Üsküdarʼa dönen Şeyh Mustafa
Devati Efendi, ilk olarak irşad faaliyetlerinde bulunmamıştır. Bunun yerine 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 faaliyetlerinde 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 Abdülbâki Dede gibi halifeleri yetiştirmiştir(Yılmaz, 2007: 364). Şeyh Mustafa
Devati Efendiʼnin Divitçizade Mehmed Talib Efendi isminde bir oğlu bulunmaktadır. 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 Vakıflar 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 Tekkeʼnin Postnişinʼi Mehmed Arif Efendiʼnin arzuhali üzerine yeniden kaleme 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 geçirilmiştir.
Vakıf, Mahmud Efendi bin Mehmedʼin meclis-i şerʼinde (mahkemesinde) 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 faaliyetlerine 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 arazisinin 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 görevliler istihdam edilerek, Camiʼnin faaliyetlerinin devamı sağlanmıştır.
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Tablo 1: Şeyh Devati Mustafa Efendi Cami Personeli
Görevliler
Mütevelli
İmam
Hatip
Müezzin
Devirhan
Naʻathan (Devirhan)
Vaiz (Tekkenin Şeyhi)
Cabi
Katip
Ferraş ve Çerağdar
Toplam

Personel Sayısı
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
13

Günlük Ücret
3
2
2
2
2?
1
2
1
2
2
19

Tabloya bakıldığında toplamda 13 personel istihdam edilmiştir. Bu
personel içerisinden katip ve mütevelli haricindekilerin caminin faaliyetlerinde doğrudan görev aldığı görülmektedir. Personelden mütevelliye günlük 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 istihdam edilmiştir. Vakfiye kaydında devirhanlara verilecek olan ücret okunamadığından 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 şeriflere ve dinin emirlerine aşina ve nakline mahir olan bir kişinin ki bu da
vakfiyede Tekkeʼnin Postnişinʼinde oturan Şeyhʼin hitabet yeteneğinin uygun olması durumunda onun vaiz olarak görevlendirilmesi ve vaize yevmi
2 akçe verilmesi şart koşulmuştur.
Mütevellinin iradesiyle bir kişinin vakfa ait gelirleri toplamak amacıyla 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, kensidinden sonra ise evlatlarına ve torunlarına bırakmıştır. Vakfın gelirlerinden
masraflar çıktıktan sonra fazla kalan meblağın hayatta iken kendisine, vefatından sonra ise çocuklarının ve onların evlatlarının tasarrufunda olmasını da belirtmiştir. Bu şartın aksi bir durumuyla karşılaşılması halinde ise
fazla kalanın fukaraya bırakılmasını şart koşmuştur.
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Vakfiyede vakfın mütevellisi olarak damadı Şeyh Ahmed Efendiʼnin
ismi geçmektedir. Kendisinin hayatta olduğu sürece mütevelli olarak atadığını belirtmesine rağmen, vefatı sonrasında mütevellinin kimin olacağına
dair bir şarta vakfiyede rastlanılmamıştır.
Değerlendirme ve Sonuç
İslam Dünyasında tasavvufi akımlar kişilerin iki cihan saadetini amaçlamaktadırlar. Öğretilerini tekkelerde devam ettiren tarikatlar irşad faaliyetlerini de buralarda yürütmekteydiler. İrşad vazifesiyle görevlendirilen
şeyhin görevini ifa edebilmesi için bir tekke kurması ve buranın faaliyetlerinin devamını sağlaması gerekmekteydi. Bu noktada kamu kalkınma politikaları çerçevesinde tekkelere ve dergahlara kamu gelirlerinden bir kısmının tahsis edilerek, tekke ve dergahın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
ve devamı sağlanıyordu.
Böylelikle şeyhler öğretilerini uygulama imkanı bularak toplumun irşadına yönelik hizmetlerine devam ederlerken; kamu da toplumsal ahlakın
yükselmesine yönelik üstüne düşeni yerine getiriyordu.
Mustafa Devati Efendi, şeyhlik makamını aldıktan belli bir zaman sonrasında müderrisliği döneminde kamu yöneticileri ile olan hem şahsi ilişkisi 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 yürütebilmesi 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 Efendi 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 âmme-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 vâhib-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 âlemini vâkıfanı esrâr-ı ahadiyet idüp vemakıfı rızâsında musûl ve vukûfasa‘i
ve mesâcid-i şükür alâ-yı valâsında ukûfe muvaffak ve mühtedî kılıp fetvâ-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 buyurdukdan 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 âdeme 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 olsun 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 âmme-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 mübeyyindir 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 himmet-i kurûbât-ı bedeniyye ve maliyenin her birini hâiz ve mesûbât-ı celîleye 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 yünfikûne 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 ashâb-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′llâhi′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 etmişlerdir. 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 hikmet-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 envâ-i hayrât münşî‘-i esnâf-ı hasenât eş-Şeyh Mustafa Efendi ibni′l-merhûm 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 eşŞeyh 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 vafiyeleri sa‘âdet-i dünyâ ve ahrete husûl-i vusûl olmağın izâ mâtebnü âdeme 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‘ Elyakut 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 üzerine 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 Kocalı Karyesi′nden Çiçeli Karyesi′sinden Hoca Müslihiddin harkından Ter oğlı
köprüsünün cânib-i garbisinden yukarı oluk nâm mevzîden Kara Mahmudlu Karyesi′nden Yörük deresinden Kuyucak sırtından Ali çamından yine
mârru′z-zikr Kabaçama vâsıl olur arâzî-yi keşf ve hüccet idüp merkûm sınır dâhilinde olan arâzînin cümlesi temlîk-i sultânî ile mülkü müstahkemül
esâs olup karye-i mezbûrenin arâzî ve avâidinde hiç ahâlin bî-vechin mine′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 avâyidi 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 mevsûf ehl-i ilim ve mücevvid ve ehl-i Kur’ân-ı hasenü′s-savt ve tayyibi′l-ilhân bir kimesne hatîb ta‘yîn olunup eyyâm-ı cum‘ada ve âyadda alâ veçhi′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 mergûbede 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 tesârif-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 mübârekede 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 mütevellî 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 sadakâta 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 kimesne 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 mezbûrun nezâreti kendilere ba‘dehû avlâdına ve evlâd-ı evlâdına ve evlâd-ı evlâd-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 kendilere meşrûta olup ba‘dehû evlâdına ve evlâd-ı evlâdına ve evlâd-ı evlâdına 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 müşârün-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 lâzım olmayup râci‘ haddi şer‘iden mütecâvizdir ve îmâm-ı Muhammed′den
el-Hâseni′ş-şeybânî katında vakıf vakfından nefsine nef′-i şart edicek batıldır 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 Hazret-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 vechi 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 evâhir ve evâil câmi‘-i eşnât ulûm ve fazâil-i tahrîr-i şer‘î ma‘adil hazretlerinin 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 olmakdan 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′llâhî ve′l-melâiketihî ve′n-nass ecma‘în ve ecrü′l-vâkıfı âle′l-hayyi′l-cevâdi′l-kerîm cerâ zâlike ve hurrire fi′l-yevmî′r-râbi‘ min şehri Recebü′l-ferdli-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 vakfiyye 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 hale gelen hayatlarda gündelik olan geçmişle ilişkiselliğini
giderek yitirmektedir. Hobsbawn’ın da vurguladığı gibi insani hayat geleneksel olan kodlarını tarihsel olandan (geçmişten) edinmektedir (2006).
Ancak günümüzün geç modern hayatlarının giderek gelenek ötesi hale
geliyor olması, onun geçmişle olan ilişkiselliğini de oldukça farklı boyutlara taşımaktadır. Çünkü içinde bulunduğumuz zamanlarda artık bugünün
merkezinde geçmiş değil daha çok gelecek bulunmaktadır (Beck, 2011).
Bu durumun en temeldeki çıktısıysa gündelik hayatın da geçmişle ilişkisel
olmaktan çıkartılmasıdır. Ancak Arendt’in de vurguladığı gibi gündelik hayat geçmiş ve geleceğin bir birini iten kuvvetlerde baskıladığı yerde şekillenmektedir; bu açıdan geçmişin anlamını yitirdiği görüntüsü aslında onun
hükümsüzleşmesi anlamında bir çıktıyla karşılık bulmamaktadır. Aksine
onun anlamını yitirdiği yerde ona yüklenen sembolik değerlerde de artışlar
yaşanmaktadır (Arendt, 2012). Bu nedenle geç modern bireyin hayatında
geçmişin kodlarının aşınırken beraberinde gelecek de giderek belirsiz hale
gelmektedir. Bir bakıma gelenek ötesi hayatlar geçmişle ilişkiselliklerini
yitirdikleri için geleceğin de belirsizlikleriyle yüzleşmek zorunda kalan
içerikler edinmektedir.
Geç modern yaşamların beraberinde getirdiği en büyük çelişkilerden
birisi hayatın giderek geçicilik hissiyle yaşanır hale gelmesidir. ‘Radikal
bireysellikler’ etrafında şekillenen bu türden hayatlar yüzeyselleşen ve hatta anlamsızlaşmalara neden olan özel hayatları ortaya çıkarmaktadır. Hal
böyle olunca da geç modern hayatın tüketim etrafında şekillenen kodları
bu türden sığlaşmalar ve belirsizlikler etrafında sunumlar ortaya koyarken
yeni konut rejimlerini de benzer bağlamlarda dönüştürmektedir (Şahin,
2019). Böylesi tarz bir gerçekliğe dayalı olarak da son zamanlarda görünürlükleri giderek artan yeni tarz konutların sunulma biçimlerinde özel
hayatın yenilenen kodlarına özgü bir tarihsellik anlatısı da oldukça dikkati
çeken bir gerçeklik hükmündedir. Çünkü geç modern bireylerin yaşamakta
oldukları gelenek ötesi hayatın geçmişten arınık halleri aslında onlar için
oldukça anlamlı olan var oluşsal başlangıç noktalarının da ortadan kalkması anlamına gelmektedir. Bu gerçekliğin gündelik hayata dair ürettiği en
büyük kriz ise anlamsızlaşmalara dayalı sığlaşmalar olmaktadır. Radikal
bireyselleşmelerin ürünü olarak açığa çıkan ve giderek de gelenek ötesi
hale gelen varoluşsallığa dair açıklamalar ortadan kalkınca karşılığında belirsizlikler etrafında yükselen özel hayatlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle
de yükselmekte olan yeni konut sunumları, yeni bir tarihsellik vaadini ortaya koyarak, geç modern hayatlara dair anlamlı çıktılar sunmanın gayretinde olmaktadır. Daha açık bir ifadeyle geçmişi yitiren özel hayatlara
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onların mevcut koşullarını bozmaksızın bir geçmişin vaadinde bulunarak,
başlangıç noktası ya da yaratılış mitleri sunmanın gayretinde olmaktadır.
Bir bakıma gelenek ötesi hayata yapay bir gelenek (ya da geçmişin) sunarak olası sığlaşmaların da önüne geçmenin vaadinde bulunmaktadır.
Böylesi gerçeklikleri son zamanlarda Türkiye’de karşımıza çıkan
kentsel dönüşüm projelerinde görebilmek mümkündür. Benzer tarzdaki
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 semtken, ‘Piyalepaşa İstanbul’
projesi özelinde kentsel dönüşüm geçirmiş ve modern bir kent görünümüne kavuşmuş durumdadır. Ancak projenin pazarlama ve satış materyallerine yakından bakıldığında ilgili semtin tarihi dokusunun geç modern
bağlamlarda yeniden kurgulandığı dikkati çeken bir özelliktir. Bir bakıma semtin sahip olduğu tarihsel arka plan satış ve pazarlama açısından
geç modern koşullara özgü şekilde yeniden kurgulanmaktadır. Bu yönüyle
mevcut projenin pazarlama ve satış materyalleri geç modern evreye dair
tarihsellik anlatısının özel hayatlar bağlamındaki karşılığını anlayabilmek
açısından önemli bir örnek olay niteliğindedir. Söz konusu projenin taşıdığı özel anlamın irdelenmeye açık bir gerçeklik olduğunu söyleyebilmek de
bu sayede mümkün görülmüş ve çalışma kapsamında irdelenmeye değer
bulunmuştur.
2. Araştırmanın Yöntemi ve Tekniği
Çalışma süreci nitel bir araştırma kurgusuyla tasarlanmış ve bir ‘örnek
olay 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 kazanmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle ortaya konulan çalışma, tarihselliği
merkeze koyan söylemlerin konutların satış ve pazarlama materyallerinde
öne çıkmasına dayalı olarak, kendine has yeni bir durumu içerisinde barındırdığı düşüncesini merkeze koymakta ve ‘örnek olay’ (vaka analizi)
özelinde açıklanmasının anlamlı olacağı düşüncesinden hareket etmektedir
(Merriam, 2013; Yin, 2017). Tüm bu gerekçelerle de çalışma kapsamında,
İstanbul’da en öne çıkan kentsel dönüşüm projelerinden birisi olan Piyalepaşa İstanbul’un, satış ve pazarlama materyallerinde kullandığı tarihsellik
vurguları araştırmanın merkezine yerleştirilerek irdeleme konusu edilmiştir. Nitekim Piyalepaşa semtinin sahip olduğu tarihsel özellikler satış ve
pazarlama materyallerinde ziyadesiyle öne çakan bir örnek niteliğindeydi.
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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Bu açıdan ‘Piyalepaşa İstanbul’ projesi, çalışmanın merkezine yerleştirdiğimiz ev ya da özel hayat bağlamındaki geç modern 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 olmaktaydı. Söz konusu
kentsel dönüşüm projesinin özel bir çabayla irdelenmesi böylesi projelerin
geç modern kitlelere sunuluş biçimlerini anlayabilmek açısından önemli
çıktılar sunabileceği gerekçesiyle çalışmayı anlamlı hale getirmekteydi.
Nitekim söz konusu gerçekliği kavramak açısından da ilgili projenin satış
ve pazarlama katalogu çalışma boyunca merkeze konulmuş ve içersinde
barındırdığı göstergeler ve söylemler açısından analize tabi tutulmuştur.
Bu nedenle çalışmanın kapsamında sürdürülen tartışmalar söylem analizi ve göstergebilimsel analizler çerçevesinde sürdürülmüş ve araştırmanın
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 söyleyebilmek de mümkündür. Bu nedenle de tüm proje neredeyse baştan sona
“eski/tarihi İstanbul’u... modern mimariyle buluşturuyoruz” argümanlarıyla, 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 gösterge 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 çıkarılmak istenen büyük kadimsellik anlatısının vurgusuyla hedef kitlede bir
“tarihi Piyalepaşa” kurgusunu oluşturmaya çalışan tarzdaki detaylandırmalar 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 yapılarak ortaya konulan vurgulamalar oldukça dikkat çekicidir. Ancak bu vurgu belli ki sadece projenin mekanı ve tarihi açısından mevcut yapıya kazandırılmak 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 edilmek istemesinin temeldeki nedeni Piyalepaşa Camii’nin mimarının Mimar 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 konulan bu imgelerle tüketicilerin karşılaşacağı projeyi geçmişe dair kazandırdırğı 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. Böylelikle 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 Kasımpaşa’nın arkasındaki bu verimli vadi her yerin yakınındadır, o zaman yerleşime 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 büründürülmektedir. 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 modern 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 eskitilmiş 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 çiziminde 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 hareketlenir. Onları, Kasımpaşa tersanelerinde görev yapan önemli devlet memurları 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 kurulmaya çalışılmaktadır. Nitekim metnin ilerleyen kısımlarında “Piyalepaşa’nın
diğer yakası adını, Fatih’e İstanbul’u fethettiren dahiyane kızak fikrini veren bir alimden alır” ifadeleri yer almaktadır. Ortaya konulan bu türden
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söylemler yoluyla, önceki sayfada başlayan ve tarihsel kahramanlık özelliği 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 çalışılması 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 krizine” dönüşmeyi engellemenin çabasıyla birlikte kitlelere sunulmaya çalışılmaktadır. 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’ niteliğindedir. Civarındaki bazı bölgeler çeşitli ‘soylulaştırma’ biçimlerine maruz kalsa 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” ifadeleri, aslında ortada duran gerçekliğin söz konusu kurguya entegre ediliş biçimini 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 ortaya çıkması muhtemel bir “gerçeklik krizinin” oluşturabileceği algısal yıkım 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, temelde 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 anlatır” 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 mukabilinden ifadelerle birlikte, kendisine bir varoluş meşruiyeti edinmenin çabasında olduğu da dikkati çeken bir noktadır. Aynı sayfada yer alan
yazının devamında “gel zaman git zaman meydanlar sessizleşir, kalabalık değişir, renkler azalır... zaman burada artık unutulmanın zamanıdır”
şeklinde vurgular yer almaktadır. Ayrıca bu tarz vurguların da devamında 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 içindeki tarihsel arka plan, geçmişi yitirdiği için geleceğe tutunamayan geç
modern bireylerin yaşamlarına dönük olarak kadimsel bir anlatıya dönüştürülerek, 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 istikrar 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, tekrar gibi (norm olarak formalize edilmiş) pratikler dayatır” (2006; 3) vurgusunu 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 “unutulmuş geçmiş” bağlamında sunulan içerikler niteliğindedir. Ayrıca projenin 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 bağlamında âna endeksli hale geldikçe, belirgin bir hedefe dair çizgiselliğini ve
istikrarını da yitirmiş olmaktadır. Bu nedenle postmodern koşullarda ortada ne uzun erimli bir hayat stratejisi ne de hedefini bulan yaşanmışlıklar
vardır (Bauman, 2012a). Hal böyle olunca pratikler ânı karşılamanın çabasında olan geçicilikler şeklinde kodlanmaktadır. Bu durumun en önemli 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 traditional) 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 çıkarmaktadır. ‘Anımsamanın’ yitirildiği hayatlar, bir bakıma ‘radikal bireysellikleri’ ortaya çıkarmakta ama bunun da anlamı tüm gündelik ilişkisellikleri körelten anlamsızlaşma halleri olmaktadır. Çünkü tüm bunlar yaşanırken
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bireyin davranışlarına anlam katacak istikrar halleri de ortadan kalkmaktadır. Bir bakıma istikrarını yitiren gündelik hayat sığlaşan ve yüzeyselleşen
gündelik tavırlara neden olmaktadır.
Nitekim Arendt’e göre birey geçmiş ve geleceğin diyogonal bir karşılaşmasıdır. Geçmiş bireyleri geleceğe, gelecek de aksine geçmişe itmektedir. Bu şekildeki karşılaşma, temelde bireyi var eden (hatta mümkün kılan)
karşılaşmanın biçimi olmaktadır. Nitekim modern evrenin ileri boyutu ‘geleneksizliğe’ doğru evrildikçe, gelecekle baş başa kalan birey aslında geleneğin 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 niteliğindedir. Fakat burada özgürleşme söylemi ya da vaadi, temelde karşılaşılan
bir tahakkümün -Arendt’in tabiriyle- hatta “diktatörleşmenin” (2013) anlatısıdır. 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 geleneksel 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 ortaya koymaktadır. Başlıkta geçen “Hatırlıyorsak eğer, geçmiş geleceği şekillendirir” 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 niteliğindedir ve postmodern hayatlar için de özellikle anımsamak (hatırlamak) 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 konusu 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 geleneğin, geçmişin ve hatta tarihin vaadinde bulunarak, bir bakıma onların hayatlarında ortaya çıkan istikrarsızlık halini yok etmenin de vaadini ortaya
koymaktadır. Bu bakımdan giderek bir tüketim aracına dönüşen evin, kalıcı 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 izleniminler 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 aşmanın vaadi olmaktadır.
Nitekim tüm bu vurguların peşinden ortaya konulan diğer söylemlerin
de temelde vurgusu yapılmak istenileni daha da açıktan dile getiren ifadeler olduğu görülmektedir. Çünkü postmodern evredeki zamanın kesitselliğine 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 anlam katan kamusal alanların da değersizleşmesine ve misyonunu yitirerek
“çöküşler” yaşamasına neden olmaktadır. Ancak -Bauman’ın tabiriyle söylersek- ‘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 barındırmaktadır (2011). Bunun da anlamı bugünlerde güvenlikli siteler özelinde
yaşanılmakta olan ve “agoraların çöküşü” şeklinde ifade edilebilecek süreç, 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 korkularını” 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 anlatmaktadır. 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 Piyalepaşa” söylemleriyle, kadim kamusal alanın çöküşüne karşılık ortaya konulacak 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. Fakat 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
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cenneti niteliğinde olsa da algılarda bir kadim kamu ve geçmişin yokluğunu çözebilecek meşruiyet kurguları şeklinde ortaya konulmaktadır. Nitekim 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 (rasyonel 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 sayfasında 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 hepimize yer var” söylemiyle bütüncül bir tarih kurgusunu ortaya koyuyor görünmektedir. Ancak metnin devamındaki ifadelerse temelde ortaya konulmak
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istenen gerçekliği açık eden cinste vurgulardır: “Tarihi, Piyale Paşa kadar
geçmişe uzanan bir semtte sadece tarihe saygı duyan projelere yer olmalı” vurgusunu yapmaktadır. Hemen peşinden de “Piyalepaşa İstanbul, 60
yıllık Polat tecrübesiyle, eskinin bu renkli semtine hak ettiği canlılığı yeniden kazandırmak için tasarlandı... Piyalepaşa İstanbul, kenti dönüştürürken 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 vaatleriyle 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, gerçekte söz konusu gündelik tavırların sürdürülmesine hizmet etmiş olmanın
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araçları niteliğindeki gerçekliklerdir. Nitekim altıncı sayfanın peşinden gelen sayfalardaki donatı alanları ve proje olanakları şeklindeki söylemler,
‘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 detaylandırmalara 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, günlük ihtiyaçlarınıza yönelik mağazalardan, ünlü markalara kadar her şey
mevcut” olacak şeklindedir. Bir bakıma bu türden vurgular, burada toplanacak bireylere ait olan kamusal alanın kalıcı bağlanma stratejileriyle şekillenmediğinin zaten açıkça anlatısını yapan bir vurgulama biçimidir. Bir
araya gelmenin amacı ‘tüketmek’ olunca; bireylerin kamusal etkinliği sadece 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 kitle 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 ortadan 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) stratejisinin anlatısına dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Nitekim projenin bu
noktadaki vurguları bir bakıma “eski güzel günler” imgesini somutlaştıran
söylemlere dönüşmektedir ve bunu da “yaşam paylaşmak için” sloganıyla 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 projeden ev alarak içerisinde yaşamaya karar verenlere özgü bir ‘cennet’ sunmanın 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 niteliğindeki 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 modernist 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 kurgusuna ihtiyacı vardır ve de bunu da geçmişe başvurmadan ortaya koyabilmek oldukça zor görünmektedir. Bu nedenle katalogun onuncu sayfasındaki metnin devamında böylesi bir kurguyu var edebilmek için: “Avlu ve
meydan eskiden ilim ve ibadetti. Selamlaşmak, şakalaşmak, hal hatır somak, 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 kafası karışık hallerde olduğunu açık eden vurgulama biçimleri olmaktadır.
Çünkü ‘kadim kamusal’dan kasıt, katalogun ön sayfalarında geçen şekliyle; “çeşitlilik”, “renklilik” ve “farklı sesler” olduğu yönünde vurgular
yapılmaktaydı. Hatta söz konusu proje bu tarz vurgular üzerinden bir kadim/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 düşünceye 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 olduğunun vurgusunu yapmaktadır. Bunu yaparken de içerideki oluşturulmak
istenen yaşamın, kadim kamusala ait olan tekinsizliklere ve rastlantısallıklara açık olmadığını sıklıkla ifade etmektedir. İçeride inşa edilmek istenen
gündelik hayatlar açısından, kadim kamusala ait olan bu türden özelliklerin bir sorun olarak algılanabileceğinin farkındalığını ortaya koymaktadır. 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 ‘aktif 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 anlamlı hale gelen vurgular biçimine dönüşmektedir. Çünkü ortaya konulan
‘eski güzel günler’ vaadinin altında, dokunma ve karşılaşmanın korkularını 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 çıkardığı 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 olmaktadır.

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 ‘metin’, temelde oluşturulmak istenen kurgunun ne şekillerde dışa vuruluyor
olduğunu daha da detaylandıran türden örneklerdir. Burada ortaya konulan anlatılar göre; dışarıda, güvenli olmayan ve hatta öngörülebilmesi dahi
mümkün olmayan kamusal hayatın rastlantısallıkları ve tekinsizlikleri bulunmaktadır. 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 dönüştürülmektedir. 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 nedeniyle 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 karşılık 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 hemen 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 yerleştirmektedirler. Bu nedenle de proje katalogunda geçen: “Avlu ve meydan (agora ya
da toplanma alanları) bugün Piyalepaşa İstanbul’un kalbi olacak. Bakkalı, simitçisi, manavıyla gündelik hayatın aktığı, kahvelerin yudumlandığı, sohbetlerin kuş seslerine karıştığı, esnafın şakalaştığı, rüzgarın estiği,
yağmurun ıslattığı, güneşin kuruttuğu geniş caddeleriyle buluşma noktası... 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 içerisinde nasıl yaşıyor olacaklarının anlatısını yapmaktadır. Bu tarz anlatıların 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. Buradaki 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 başka 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, piyasanın aktörleri için meta merkezli tüketimlerde karşılıklar bulmaması, bir
bakıma onların ortaya koymayı istediği mevcut anlamı hükümsüz hale getirmektedir. Nitekim kadimsellik bağlamında ortaya konulan ve detaylandırılan 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 “başlangıç noktası” mukabilinden anlamlı çıkış noktaları inşa etmekten de geride kalmamaktadır. Bu uğurda; tarih, İbrahimi kamu, Mimar Sinan, Piyale
Paşa ve diğerlerinin önemli birer göstergeye dönüştürülmesi de söz konusu projeler için bir sorun teşkil etmemektedir. Hatta kadim kamusalların
‘külliyesi’, ‘mabeti’, ‘avlusu’, ‘ibadeti’ ve bunların ürünü etkileşimleri de
bu uğurda imgesellikler üstlenen araçlara rahatlıkla dönüştürülebilmektedir. 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 gizlenmesini 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 gerçekliklere bağımlıdır. Nitekim bu türden projeler sonuçta diğer tüm tüketim parametreleri gibi bir yere varmayan ve her haz ediminin ardından bir diğerine
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koşmak yönüyle motive eden çıktılar hükmündedir. Ortaya konulan simgeselliklerin 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 döngüselliklerinde akmakta olan bir gerçekliğin üzerine kurgulanmaktadır. Yaşanan
belirsizliklere dair ortaya konulan tüm söylemler ve öncesindeki makulleştirici anlatıların hepsi, modern tüketim toplumunun önemli mekanlarının prototiplerini projelerin içerisinde sunabilmeyi bu bakımdan onlar için
önemli bir avantaja dönüştürmektedir. Çünkü hazzı merkeze koyan postmodern hayat, tüm simgeselliklerin meta merkezli olan şekillerde karşılık
bulması halinde ancak kendisini etkin kılabilmektedir.
Nitekim Piyalepaşa İstanbul’un satış katalogunun on ikinci sayfasındaki çizim ve söylemler de bunu ziyadesiyle ortaya koyan cinsten örneklerdir. On ikinci sayfadaki yazı; “her köşesinde İstanbul var” başlığıyla
başlamaktadır. Fakat projenin “her köşesinde İstanbul” olacağı yönündeki söylemin metnin ilerleyen kısımlarında tüketimle özdeşleşmiş İstanbul
mekanlarına atıfta bulunarak ortaya konulduğu görülmektedir. Katalogda
vurgusu yapılan: “Binalarında yaşayan insanları... Nişantaşı’nın zarif ışıltısı, 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 olduğunu açık eden bir başka önemli nokta, sayfadaki resimde bulunan tüm bireylerin 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 kadimselliğe 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 Piyalepaşa 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 çerçevesinde düşünülünce, gerçekliğin bir krize ve belirsizliklere içkin bağlamlarda 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,
her ne kadar bütüncül söylemlerde ortaya çıkıyor görünümünde olsa bile,
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son kertede beden temalı özelleri kutsamanın aracı olmaktan öteye geçmemektedir. 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 dönüşmektedirler. 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 bugünü belirleyen referans sistemi olmaktan çıkmaktadır. Buna karşılık bugünü belirleyen referanslar ise daha çok gelecek temalı çıktılar olmaktadır.
Ancak gelecek, kontrolü mümkün olmayan bir referans sistemi olurken,
gündelik hayatı da bir belirsizlikler yumağıyla baş başa bırakmaktadır. Belirsizlik halinin etkin olduğu yaşam koşulları bireylerin uzun vadeli hayat stratejileri geliştirmelerinin de önüne geçmektedir. Bu koşulların en
temeldeki çıktısı geç modern zamanlardaki gündelik hayatların giderek
uzun erimli gerçekliklerden uzaklaşması olmaktadır. Bu evredeki hayatın
kısa vadeli gündelik stratejilere endekslenerek sığlaşmalar yaşamasının
temeldeki nedenlerinden birisi de budur. Geç modern bireyin gelenek ötesi şekillerde sürdürdüğü yaşamında kendisini uzun süreli ortaklıklarla da
ilişkili hale getirememesinin nedeninde böylesi gerçeklikler yatmaktadır.
Çünkü gelenek ötesi hayatlar her türden uzun erimli stratejiyi geçersiz hale
getirdikçe her türden kalıcı ortaklıkları da (buna toplum da dahil) giderek
anlamsız hale getirmektedir. Buna dayalı olarak geç modern bireylerin geniş ortaklıklara ait gelenekleri iptal etmesi gibi onların mümkün kıldığı
geçmişi ve tarihsel anlatıları da geçersizleştirmesi süreci de doğal bir sonuç olmaktadır. Ancak bu durum beraberinde bireylerin başlangıç mitlerini
ve ‘nereden geldin’ anlatılarını iptal etmenin nedeni olmaktadır. Nitekim
bu türden vurgular hayatın sığlaşmasına karşılık gerçeklikler niteliğinde
olsalar da bireylerin kendilerine dair ontolojik açıklamalarını iptal etme
nedeni olduğu için, içerisinde günümüze dair bir kimliksel kriz halini barındırmaktadır. 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.
Yaşanan farklılaşmalara 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, yaşananların belirsizliğe 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 yeni tarz konut sunumlarının
söz konusu bağlamlarda yaşadığı farklılaşmalar bugünlerde dikkati çeken
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önemli bir nokta niteliğindedir. Çünkü ilgili konut şirketlerinin mevcut
bağlama uygun pazarlama stratejileri geliştirerek, söz konusu belirsizlik
hallerini bir fırsata dönüştürdükleri açıkça görülmektedir. Yükselen yeni
tarz konutlara dair sunumlar tarihselliği, kadimsel koşulları ve bunlara
içkin başlangıç mitlerini yenilenen kamusal koşullara ve özel hayatlara
içkin belirsizlik halleri etrafında 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 kutsanmışlıklarına özgü yeni tarz bir tarihsellik
anlatısının da vaadinde bulunmaktadır. Bu haliyle 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. Ayrıca tüm bu vurgulara dair
pazarlama dillerini de tarihsel söylemlerin arkasına geçerek sunmanın gayretinde oldukları açıkça görülmektedir. Bu nedenle son zamanlarda yükselen bu yöndeki pazarlama trendini Piyalepaşa İstanbul projesi özelinde detaylandırabilmek ve anlayabilmek çalışmanın kapsamı dahilinde mümkün
olmuştur. Nitekim böylesi proje sunumlarının satış süreci boyunca ortaya
konan söylemlerinin tüketim temalı özel hayatlar ve bunun uzantısı olan
ekonomi-politik koşullara özgü olan haz kültürünü dışlamadan, 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 kurgulanmakta olan satış
dilinin yükselmekte olan yeni konut rejimleri özelindeki gerçekliğini bu
bağlamda okumak ve anlamlandırabilmek mümkündür.
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1. Giriş
Son yıllarda küresel rekabetin ortaya çıkardığı yenidünya düzeni, sürekli 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 sonucunda 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 geçmektedir. Bir örgütü yenilik yapmaya teşvik eden güç ise, iç girişimciliktir
(Gürel, 2012: 57). Dolayısıyla iç girişimcilik faaliyetleri işletmenin iç dinamiklerini 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 başından beri iç girişimcilik araştırmacıların ilgisini çeken bir konu olmuştur
(Antoncic ve Hisrich, 2001: 496). İç girişimcilik yenilikler yoluyla farklılıkları 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 hayatta kalabilmek için girişimsel faaliyetlere daha fazla önem vermek zorundadırlar (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 girişimciliğin önemi, iç girişimciliğin işletmelere sağlayacağı faydalar, iç girişimciliğin 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 tanımlanmakta 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 etmektedir (Antoncic ve Hisrich, 2001: 498). İç girişimcilik, “faaliyet halindeki
organizasyonlardaki girişimcilik” olarak ele alınmaktadır. İç girişimcilik, 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 girişimcilik 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 uygulamalarının ortaya çıkarılması, yeni endüstri alanlarının yaratılması ve işletmelerin
uluslararası rekabet seviyelerini yükseltmesi bakımından etkileyebilmektedir (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 geçirmeyi 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 sorumluluğunu üstlenen kişi olarak tanımlamaktadır (Gürel, 2012: 58). Araştırmacıların
çoğu organizasyonlardaki girişimcilikle ilgili çabaları tanımlamak için çeşitli kavramlar kullanmaktadırlar. Daha çok orta ve büyük ölçekli organizasyonlar içerisindeki girişimcilik eğilim ve davranışlarını açıklamak için kullanılan 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 kullanıldığı görülmektedir (Ağca ve Kurt, 2007: 87).
3. Girişimci ve İç Girişimci Kavramı Arasındaki Farklılıklar
Girişimcilik genel olarak “ekonomik fırsatların yeni değerlere dönüştürüldüğü 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 olmaya yönelik davranışlar olarak ifade edilebilir (Gürbüz vd., 2010: 129).
Girişimcilik; girişimcinin bir değer yaratmak amacıyla bir fırsatı tanımlaması, değerlendirmesi, bu fırsattan faydalanmak için gerekli faaliyetlerin
yapılmasını kapsayan bir süreçtir (Kaygın, 2012: 96). İç girişimci, risk alarak 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 tedarikçi arasında yer alan ve işin merkezi yerinde bulunan asıl iş olan üretimi örgütleyen dinamik bir kişidir. Diğer bir ifadeyle girişimci işi soyut hal
denilen fikir halinden alıp somut şekle dönüştüren ve gerçekleştiren gerçek 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 dinamiklerle çalışmak durumundadırlar. İşletmenin yapısı, süreçler, prosedürler ve kültür gibi değişkenlerden etkilenirler. Dolayısıyla iç girişimciyi
kısıtlayan işletme çemberiyken, girişimcinin oyun alanı daha geniştir. Aşağıda 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 süreçler ve yönetim teknikleri konusunda farklılığı yakalamaya çalışırlar.
• Her ikisi de fırsatları kovalar ve katma değeri yüksek ürünler yaratmaya 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 şirket kültürüne yöneliktir. Girişimci pazardaki engellerin üstesinden gelmeye çalışırken iç girişimci daha iyiye yönelik şirket içi engellerin üstesinden
gelmeye çalışır.
• Girişimcinin çoğu zaman kaynakları sınırlıdır, kendisi fon yaratmak zorunda kalır. İç girişimci ise var olan fonları kullanır.
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• Girişimcinin katlandığı risk işletmeyi ilgilendirirken iç girişimcinin katlandığı risk kariyeri ile ilgilidir.
Yapılan araştırmalar kapsamında iç girişimcilerin, geleneksel yönetimden daha farklı ve girişimsel yönetime biraz daha yatkın bir tarzı benimsediklerini ortaya koymuştur. Gerçekte girişimci ve geleneksel yönetici 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 versiyonu Tablo 1’de yer almaktadır (Berber, 2000: 39).
Tablo 1: Geleneksel Yönetici, Girişimci ve İç Girişimci Profillerinin Karşılaştırılması
Geleneksel Yöneticiler

Temel Motivas- Terfi ve diğer geleneksel
yon Faktörleri kurum ödülleri (büro,
kurmaylık, güç, vb)
Direkt katılımdan
Faaliyet
çok, yetki verme ve
yönlendirme eğilimi
Risk Durumu Dikkatli

Girişimciler

İç Girişimciler

Özgürlük, yaratılacak
fırsat ve para

Özgürlük ve kurum
ödüllerinde gelişim
sağlayabilme
Yetki vermekten çok
direkt katılım

Direkt katılım

Makul riski üstlenen
Geleneksel kurum
Statü
Statü sembollerine
statü sembollerine
yoğunlaşmış
yoğunlaşmamış,
özgürlük arzusunda
Hata ve Başa- Hata ve başarısızlıktan Hata ve başarısızlıkla- Hazır olana kakaçma çabası
rın üzerine gitme
dar riskli projeleri
rısızlıklar
gözden uzak tutma
eğilimi
Genellikle üstleri ile
Hayallerini kararları
Hayale ulaşmak
Kararlar
uyum içerisinde
ile izler
için başkalarını ikna
edebilir
Başkalarını memnun Kendini ve müşterileri Kendini, müşterileKimler İçin
eder
memnun eder
rini ve sponsorları
memnun eder
Genellikle
büyük
Genellikle
girişimci,
Genellikle girişimci,
Aile Geçmişi
organizasyonlarda
küçük işletme sahibi
küçük işletme sahibi
çalışmış aile bireyleri aile bireyleri
aile bireyleri
Temelde karşılıklı ilişki Hiyerarşi içerisinde
Başkaları ile Temelde hiyerarşik
ve anlaşmaya dayalı
karşılıklı ilişkiye
İlişki
dayalı
Kurum içi ilişkiler
Öncelikle teknoloji ve Hem iç hem dış
Odaklanma
pazar
koşullar
Bırakarak ya da baştan Sistem içinde sorun
Sorun Çözme Sistem içinde sorun
çözme
alarak büyük sorunların çözme
Tarzı
çözümünden kaçma

Kaynak: Berber, 2000: 40

Makul riski üstlenen
Statü sembolleri ile
ilgisi yok
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4. İç Girişimciliğin Önemi
Son yıllarda birçok işletme iç girişimciliğin artan önemini fark etmektedir. İç girişimciliğe yönelen bu ilgi, sayısı hızla artan rakipler, geleneksel
işletme yönetimi yöntemlerinin yetersiz kalması, yetenekli çalışanların işletmelerden ayrılarak küçük ölçekli girişimciler haline gelmesi, artan uluslararası rekabet, verimlilik ve etkinliğin artırılmak istenmesi gibi nedenlerle giderek yükselmektedir (Odabaşı, 2005: 65).
İç girişimcilik faaliyetleri ile işletmenin kuruluş aşamasındaki heyecanı canlı tutabilmek, çalışanları motive edebilmek, çalışanların yaratıcılıklarını beslemek, işletmenin performansını artırabilmek, nitelikli çalışanların işletmede kalmasını sağlayabilmek, işletmenin gelişimini sürekli hale
getirmek ve sürekli değişen tüketici taleplerini karşılayabilmek mümkündür (Kozak ve Yılmaz, 2010: 95).
İç girişimcilik bir işletmenin hayatta kalması, kârlılığı ve büyümesi için
önemlidir. İşletmenin faaliyetleri boyunca hesaplı, risk almada cesaretli olmasını, 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 organizasyonu 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 sayede işletmeler rakiplerinden öne geçebilirler ve hayallerini gerçeğe dönüştürebilirler (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 anlayışıdır. İç girişimcilik olgusu işletmenin yenilikler yapmak yoluyla yarınlarını
garanti altına almaya çalışmanın bir yoludur. İşletmeler, iç girişimcilik uygulamalarıyla yeni ürünler/hizmetler, yeni girişimler, stratejiler, yeni pazarlar, 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 olabilir. Çünkü örgütsel büyüklükle birlikte bürokrasi de kaçınılmazdır. Büyüklüğün 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 izleyicisi, planlayıcı, organize edici ve kural yerine getirici niteliğine bürünür
(Naktiyok ve Kök, 2006: 80). Dolayısıyla işletme, yeniliklere açık olmama 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 çapında yenilik getirme olanaklarını sağlar (Naktiyok, 2007: 214).
Sanayi sonrası toplum olarak da ifade edilen bilgi toplumunda artık işgücü yalnızca bir üretim faktörü olarak algılanmamaktadır. İşgücü, başarının 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 kolayca taklit edilemeyen ve rekabet avantajı sağlayan bir temel yetenek (core
competence) işlevi görmektedir (Gürel, 2012: 65). İç girişimcilik vasıtasıyla yapılan faaliyetler işletmeyi benzeri mal ve hizmet üreten işletmelerden 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 değerlendirmede Japonya’daki uygulamalar çok iyi bir örnektir. TOYOTA yöneticileri, 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 Mining 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 geliştirilen Post-it notlardır. İç girişimciliğe önem veren bir başka işletme ise
Hewlwtt-Packard’dır. Steven Wozniak’ın kişisel bilgisayar (Apple Computer) önerisindeki potansiyeli fark edememesinin ardından Hewlwtt-Packard 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 açısından önemli bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Bu rekabet avantajı
farklılaşma, maliyet liderliği, değişime çabuk tepki verme, örgütsel öğrenme, 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 engellemesi, karmaşık süreçler ve hiyerarşi gibi nedenlerden dolayı bu amaçlara ulaşmakta zorlanmaktadır. Bu nedenle, iç girişimcilik büyük ölçekten
dolayı yıpranmış, esnekliğini ve yenilik yapabilme kabiliyetini kaybetmiş
firmaların bu sorunlarla başa çıkmasında onlara yardımcı olarak görülmektedir.
• İç girişimcilik; yeni iş yaratma, kendini yenileme, piyasada ilk
olma, risk alma, yeni ürün ve hizmetler, üretim metotları ve üretim süreçleri geliştirme konularında firmaları destekleyen bir süreçtir.
• İç girişimcilik, örgüt içi kaynakların etkin kullanımını sağlamakta;
oluşturduğu öğrenme eğrisi sayesinde kurum çalışanlarının memnuniyetini artırmaktadır. Buna bağlı olarak çalışanların dışarı gitmesi engellenirken
örgütsel devamlılık da sağlanmış olmaktadır.
• İç girişimcilik ile büyüme ve kârlılık arasında pozitif yönlü bir ilişki söz konusudur. İç girişimcilik işletmelerin finansal ve finansal olmayan
(iş ve müşteri tatmini vb.) performanslarını yükseltmekte performansın doğal 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 bölümlerinde; 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 yönelik 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 olmakla 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 koşulların oluşturulması gerekir. Bu koşullar genel olarak aşağıdaki şekilde
sıralanabilir (Başar ve Tosunoğlu, 2006: 130-132):
• İşletme teknolojide öncü olabilmelidir: Ar-Ge faaliyetleri, başarılı 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 cesaretlendirilmelidir: İç girişimcilik yapısını kurmak isteyen işletme, yeni ürünler meydana
getirilirken ortaya çıkan hata ve yenilgilere olanak verecek bir ortam yaratmalıdır.
• Öncelikli fırsat değerlendirmesi yapılmamalıdır: İşletme yaratıcılığı ve yeni ürünlerin oluşumunu engelleyecek öncelikli fırsat parametresi veya kısıtlayıcısı olup olmadığından emin olmalıdır.
• İşletme kaynakları kolayca erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır: 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 düşüncelerin yaratacağı sinerji dikkate alınmalı ve farklı yaklaşımların birleşmesiyle 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 ödüllendirilmeyi hak etmektedir. Eğer ödüllendirme sistemi yeterince etkin şekilde çalışmıyor veya çalıştırılmıyorsa, bu durum işletmeye olumsuz olarak
yansıyacaktır.
• Sponsor desteğinin olması gerekir: Bu sponsorlar, sadece yaratıcılık ile yeni ürünlerin başarı veya başarısızlığını desteklemekle kalmayıp
aynı zamanda yeni ürün ya da yöntemlerin oluşturulmasında esnek planlamaya da sahiptirler.
• Tüm iç girişimcilik faaliyetleri üst yönetim tarafından desteklenmelidir: Fiziki, insani ve finansal kaynakların kolayca erişilebilecek
şekilde ve hazır olması yönetim tarafından sağlanmalıdır.
• Sorumluluk ve yetki verilmesi: İç girişimcilik ortamının yaratılmasında, tüm çalışanlara inisiyatif kullanabilecekleri bir ortamın sağlanması önemlidir. Özellikle iç girişimci olarak nitelendirilen insanlar, inisiyatif kullanabilecekleri bir ortamda çalışmayı arzu ederler. Aksi halde
yaratıcı olamayacaklardır.
• İşletme sınırlarının esnek olmasının sağlanması: Hedef pazarını değişen koşullara göre değiştirebilme yeteneğine sahip işletmelerde
yeni fikirlerin, ürünlerin ve süreçlerin oluşması daha kolay gerçekleşmektedir. Örgüt sınırlarının değişen ve gelişen şartlara uygun olarak esnek olması 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 başarısızlıklara karşı hoşgörü gösterebilecek bir işletme kültürü oluşturarak çalışanların işten ayrılma riskini ortadan kaldırmalıdır.
• İşletmelerin ölçeği büyük ise; küçük ölçekli işletmelerin deneyimlerinden nasıl esnek olunabileceği, yeniliklerin nasıl teşvik edileceği ve
yaratıcı yapının nasıl oluşturulacağı konularında ders almalıdır.
İç girişimcilik stratejisini yaratabilen işletmeler, piyasa değerlerinin nasıl değiştiğini görebileceklerdir. Böyle bir ortamda çalışmaya alışkın
olmayan çalışanlar işlerini bırakacak diğerleri ise yaratıcılık, risk üstlenme
ve takım çalışmasının farklılığını anlayacaklardır. İç girişimcilik stratejisinin 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 paylaşılmasıdır. 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 programların belirlenmesini gerektirmektedir.
• Yeniliklerin özendirilmesi: İç girişimcilik stratejisi oluşturulurken,
yenilikler temel unsur olarak ele alınmalıdır. Yeniliklerin yapısı incelendiğinde, 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 olduğu 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 teşvikler 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 unutulmamalıdır.
• Takımların oluşturulması: İç girişimciliğin geliştirilmesinde farklı
takımların oluşturulması son derece önemlidir. İç girişimciliğin beslenmesinde, bu takımlardaki bireylerin özellikleri önemli değildir. Farklı özellik-
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lerdeki bireylerin proje süresi boyunca bir arada bulunmalarını cesaretlendirecek ve onları motive edecek ortamın yaratılması yeterlidir.
9. İç Girişimcilik Boyutları
İç girişimciliğin boyutları; yenilik yapma (inovasyon), risk alma, proaktiflik, özerklik (otonomi), yeni iş girişimleri başlatma, kendini yenileme 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 geliştirilen yeni ürünler, yeni hizmetler, yeni teknolojiler, yeni yönetim teknikleri, yeni stratejiler kastedilmektedir. Bir örgütte yenilik eğiliminin yüksek
olması durumunda, o örgütte iç girişimcilik faaliyetlerinde de artış olduğu 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 yaratıcı bir düşüncenin uyumlaştırılarak örgütsel eylemleri yönlendiren düşünce 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 yaklaşmaya, risk almaya, rakiplerine liderlik etmeye ve sürekli fırsat yaratmaya 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 ortaya 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, süreçler, organizasyonel yapı ve sistemlerle müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını
daha iyi bir şekilde karşılayabilecek, daha çok müşteri talebiyle karşılaşabilecek, 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 değerlendirmede çabuk hareket etme, hızlı kaynak kombinasyonları yapma ve
cesur eylemlerde bulunmayı gerektirmektedir. Fırsatların kovalanmasında 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 geliştirerek 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 sorunlardan, ihtiyaçlardan ve değişimlerden önce harekete geçme” olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla hızla değişen çevresel koşullara uyabilmek ve bir
adım öne geçebilmek amacıyla çevrenin gelecekteki taleplerini öngörerek
potansiyel taleplere rakiplerden önce cevap verebilecek yapıda öncü olabilmektir. 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, proaktiflik, örgütlerin temel ticari faaliyet alanlarında pazarda lider olma girişimleri açısından rakiplerine göre yeni ürün/hizmetleri, teknolojileri ve
yönetim tekniklerini daha önce öngörmesi ve sunması ile ilgili iddialı stratejilerin oluşturulmasıdır (Altuntaş ve Dönmez, 2010: 55).
Proaktiflik gelecek problemlerin, ihtiyaçların ya da değişimlerin tahmin edilmesindeki işleyişi ve kişinin çevresinde etkili değişimler için bireyler tarafından yapılan aktif girişimleri ifade eder. Yapılan araştırmalara
göre proaktifliği yüksek olan bir kişi girişkenlik gösterir ve bu kişiler değişimin meydana gelmesinden, son bulana kadar kararlı davranırlar Proaktiflik 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 önemli 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 hareket 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 koymada 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 görülmektedir. Buna göre, stratejik özerklik; Ar-Ge faaliyetlerindeki özerklik olarak kendi araştırma gündemini belirleme, operasyonel özerklik ise,
mevcut organizasyonel kısıtlamalar içerisinde öncelikle sorun belirleme
ve kendi karar verdiği araçlarla eyleme geçme serbestîsi olarak tanımlanmaktadır. Organizasyon seviyesindeki özerkliğin, stratejik özerklik, yönetimsel özerklik ve operasyonel özerklik olarak üçe ayrılarak açıklandığı
da görülmektedir. Buna göre stratejik özerklik, organizasyona rehberlik
eden hedeflerin, politikaların ve stratejilerin seçilmesindeki özgürlüğü gerektirmektedir. Yönetimsel özerklik, organizasyon içerisindeki bir birimin
faaliyetlerini yönetme sorumluluğunu tayin etmektedir. Ayrıca kurumdaki
diğer birimler bu birimin işlerini koordine etmekten sorumludur. Operasyonel 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 özerklikten sorumlu organlar belirli ürün ve hizmet alanlarıyla ilgili teknik fonksiyonlardan 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 hizmetlerini) yeniden düzenlemesi veya yeni pazarlar geliştirmek yoluyla faaliyette bulunan bir işletme içinde yeni girişimler yaratmayla sonuçlanabilir. 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 gerçekleştirmeye 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 pazarların elde edilmesinde yeni bilginin ortaya çıkışını ifade eder. İşletmeler stratejik yenilenme boyutuyla var olan şartların, amaçların değişmesine
paralel olarak faaliyetlerini yeniden gözden geçirerek, stratejilerini yenileyerek, yeniden yapılanarak, şartlara ve amaçlara uygun bir organizasyonel
dönüşüm gerçekleştirerek faaliyetlerini daha sağlıklı bir şekilde sürdürürler (Kaygın, 2012: 98).
9.7. Rekabetçi Saldırganlık
Rekabetçi saldırganlık, bir firmanın pazara girişte veya pazardaki
mevcut pozisyonunu güçlendirmede doğrudan ve şiddetli bir biçimde rakiplerine meydan okuma eğilimine işaret etmektedir. Yani pazarda, rekabet
ettiği sektördeki rakiplerini devre dışı bırakma çabalarını ifade etmektedir. 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 düşürdüğü 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 benimseme, rakibin zayıf yönlerini analiz etme ve onlara yoğunlaşma ve yüksek
katma değeri olan ürünlere odaklanma taktikleri verilmektedir (Ağca ve
Kurt, 2007: 99-100).

Rekabetçi saldırganlık aynı zamanda rekabet konusunda geleneksel yöntemler yerine alışılmadık, yeni yöntemlerin denenmesini 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 kopyalayarak 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 odaklanma biçimindedir(Altuntaş ve Dönmez, 2010: 56).
10. İç Girişimcilik Modelleri
İç girişimcilik işletmelerin hem rekabet güçlerini artıran hem de etkinlikleri üzerinde rol oynayan önemli bir araç olarak görülmektedir. Dolayısıyla 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 yaklaşımlarını farklılaştırmaktadır. Bu iki boyut birlikte dört baskın modelle bir matris
oluşturmaktadır. Bu matriste fırsatçı, kolaylaştırıcı, savunucu, üretici model 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, Lippitz, 2007: 76-78):
• Fırsatçı model: Bu modelde iç girişimcilik örgütsel sahiplik ve
kaynak olmadan sadece bireysel çaba ve projeyi üstlenenlerin risk alabilme yeteneğine bağlıdır.
• Kolaylaştırıcı model: Bu modelin temel dayanağı işletmedeki çalışanların 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 rekabetten korumayı amaçlamaktadır.
11. İç Girişimciliği Etkileyen Bireysel, Örgütsel ve Çevresel Faktörler
İç girişimciliği, çeşitli bireysel, örgütsel ve çevresel faktörler etkilemektedir.
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 ihtiyaçları, 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 örgütsel 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 başlıca 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 kullanılan en etkili araçlardan birisi de ödül sistemidir. Örgütsel stratejilerle
ilişkilendirilmiş ücret ve ödüllerin, örgütsel performans üzerinde daha fazla etkili olduğu bilinmektedir. Doğru bir şekilde tasarlanmış ödül sisteminin çalışanları güdüleyerek, örgüt içinde çalışanların yaratıcı, proaktif ve
hesaplı risk alma gibi iç girişimcilik davranışları sergilemesine yönlendirmektedir (Gürbüz vd., 2010: 129).
Düzenli ücret ödemeleri, ikramiye ve prim, kar paylaşımı, iş güvencesi, terfi, sorumlulukları arttırma, otonomi, iş ile ilgili projeleri gerçekleştirmeleri 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 gerekli 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 kurulursa 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 girişimcilik faaliyetlerine yönelik önemli bir belirleyicidir. Özellikle iç girişimciliğin 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 zamanında 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 faaliyetler için kullanıma açılması gerekmektedir. Projelerin hayata geçirilmesi
için gerek finansal kaynaklara gerekse beşeri, fiziksel, soyut ve örgütsel
kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. İç girişimsel faaliyetlerde bulunan çalışanların başarısı için finansal kaynaklar tek başına yeterli olmamakta yönetimin desteği de önemli olmaktadır. Çünkü çalışan bireylere güvenmek
ve onları her durumda desteklemek çalışanların yeni fikirler üretip, aktarmaları ile yani iç girişimsel faaliyetlerde bulunmalarıyla yakından ilgilidir.
Burada sözü edilen firma kaynakları daha açık bir ifade ile etkenlik ve verimliliği sağlayan stratejilerin tasarlanması ve uygulanması için firmanın
işini kolaylaştıran, firmanın kontrolü altındaki bütün varlıklar, yetenekler,
organizasyonel süreçler, firmanın nitelikleri, bilgi ve bilgi sistemleri ve diğer 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 faaliyetleri” 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 fikirlerini 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 şekilde hayata geçirebilmelerinde katkılar sağlamaktadır. İşletmelerde iç girişimciliği geliştirebilmek için işletmelerin hiyerarşi düzeylerini azaltarak
ve faaliyet birimlerine daha fazla yetki tanıyarak örgüt yapılarında değişikliğe gitmeleri bu anlamda gerçek özerkliği hayata geçirmelerini ve çalışanlarının özerkliklerini gerçek hayatta da kullanmalarını desteklemeleri
gerekmektedir (Çiğdem, 2011: 88).
•
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derecede risk almayı gerekli kılmaktadır. Çünkü örgütler büyümek, gelişmek ve başarılı olabilmek için stratejik planlar yapmalı mevcut durumlarını korumak yerine yenilik yapmaya yönelerek bir sistem oluşturmalıdırlar
yani risk almalıdırlar. Bu şekilde risk almaya açık bir örgüt yapısı içerisinde iç girişimcilik faaliyetleri ortaya daha rahat çıkmaktadır (Göçmen,
2007: 84).
• Biçimsel kontrol: Kontrol, meydana gelen faaliyetlerle meydana
gelmesi beklenen faaliyetlerin birbiriyle karşılaştırılmasıyla ilgili bir kavramdır. Biçimsel kontrol, çalışanlar açısından yapılması beklenen davranış
kurallarını, hedefleri, prosedürleri ve düzenlemeleri vurgular. Örgütlerin
içsel düzeyde biçimsel kontrolleri iç girişimcilik için yararlı olabilmektedir. İç girişimcilik projelerinin belirlenmesinde veya seçiminde, iyi projeleri daha az değerli projelerden ayırmak için biçimsel kontrollerin zorunlu
olduğu ifade edilebilir (Çiğdem, 2011: 87).
• Örgütsel yapı ve kurallar: Destekleyici bir örgütsel yapı, fikirlerin dikkate alınıp değerlendirildiği ve uygulamaya konulduğu anlamına
gelir. Buna karşın bürokratik organizasyon yapısı, işgörenlerin kendi işleri dışında başka sorun ve gelişmelere kayıtsız kalmasına neden olabilmektedir. 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 sergilemeye zorlamaktadır (Ağca ve Kandemir, 2008: 218). Örgütlerin faaliyet
gösterdikleri çevrenin özellikleri, iç girişimciliğin bir belirleyicisidir. Çünkü iç girişimcilik, dış çevrede görülen bir fırsat ile başlar. Çevreden etkilenmenin yanında çevreyi etkileyebileceklerini düşünen girişimciler, girişimcilik 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 büyüme algılaması ve yeni ürünlere talep, çevredeki elverişsiz radikal değişimler ve yoğun rekabet gibi faktörler iç girişimciliği etkiyen çevresel
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faktörler olarak bilinmektedir (Gürbüz vd., 2010: 129). Çevresel özellikler 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, teknolojik 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 faaliyetlerine yönelik çevresel güçlerin elverişsizliğini (aleyhteliğini) sergilemektedir. Firma için bu çevresel aleyhtarlık sektördeki radikal değişimlerden ve
sektördeki rekabetin yoğunluğundan kaynaklanmaktadır. Bunlarla baş etmenin yolu, firmadaki iç girişimcilik seviyesini yükseltmekten geçmektedir. Yani bu faktörler, firmayı iç girişimcilik faaliyetleri sergilemeye itmektedir. Çevresel heterojenlikteki artış, firmaları iç girişimcilik faaliyetlerini
uygulamaya hem itmekte hem de çekmektedir. Heterojenlik, firma tarafından 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 heterojenlik firmanın hizmet vereceği farklı özelliklere ve ihtiyaçlara sahip çok
yönlü pazar segmentlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Firmaları iç girişimcilik faaliyetleri sergilemeye “çeken” belirgin çevresel 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 düzenlemelerde, 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: 103104).
Çevresel dinamizm dışında algılanan çevresel olumsuzluk ya da tehlike yani dış çevrede ortaya çıkan olumsuz gelişmeler de örgüt içi girişimcilik 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 gelişmelere örnek gösterilebilir. Bu gelişmeler iç girişimciliği hızlandıran gelişmelerdir (Naktiyok ve Kök, 2006: 83).
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12. SONUÇ
Günümüzde küreselleşme, artan müşteri beklentileri ve bu beklentilerin farklılaşmaya başlaması, teknolojinin çok hızlı bir şekilde ilerlemesiyle
birlikte büyük bir ivme kazanan rekabet savaşları içerisinde işletmelerin
sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmelerinde iç girişimcilik faaliyetlerinin 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 girişimciler bağlı bulundukları işletmelerinin geleceği olarak görülebilirler. Çünkü
çevresel değişim ve belirsizliğin olduğu bir ortamda iç girişimciler girişimcilik ruhuyla hareket ederek örgüte bir dinamizm kazandırırlar.
İç girişimcilik yoluyla çalışanlar, bireysel düzeyde yaratıcı ve yenilikçi 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 işletmelerde girişimci ruhuna sahip girişimcilik motivasyonu yüksek çalışanlara
ihtiyaç vardır. İç girişimsel faaliyetler işletmenin yararına olduğu için işletmelerde 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 zamanda, 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 planlamaya 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 amaçlı 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 stratejilerinin 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 odaklanırsa 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 algılanmaktadır. 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 markalarını 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 Moğolistan, Çin, Kore ve Tayvan gibi farklı ülkelerde yayarak dışarıdan temin
etme yoluna gitmektedir. Apple böylelikle imalat konusunu bir ulusla sınırlamayarak 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 döviz kazandırması ve istihdam yaratması açısından son derece önemlidir.
Ancak, dış ticaret açığı veren gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ülkeler için çok daha önemlidir. Çünkü, bu ülkeler ödemeler dengesini sağlayabilmek 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 yükselir, yabancı para ile borçlu olan firmaların mali yapıları bozulur, bankaların 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 döviz girişinin arttırılması gerekir. Bu noktada firmaların uluslar arası pazarlama 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 ihtiyaçlarının 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 uluslararası pazarlara açılmadan önce ulusal pazarlar için yaptıkları pazar araştırmasını 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 ihtiyaçlarına göre pazarlama faaliyetlerinde bulunulmalı, ürün, fiyat, tutundurma ve
dağıtım etkenleri ona göre yapılmalıdır (Kayapınar, 2017, s. 111).
Tanıtım hedefleri arasında farkındalık yaratma, insanların ürünleri denemelerini sağlama, bilgi sağlama, sadık müşterileri elde tutma, ürünlerin
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kullanımını artırma ve potansiyel müşterileri belirleme ve ayrıca potansiyel hizmet müşterilerine sunulan hizmetleri “birlikte yaratma” için gerekenleri 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 sadece 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 akılda 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 kazandırmıştır.
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 yaygın 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 yapıldığında tüketiciye güven verir ve markaya çok büyük değer katarak satışların
artmasını sağlayabilir.
Bilgi sağlama: Bilgilendirici bir tanıtım, tüketicinin sağlığı için ürünün neden daha iyi olduğunu açıklayabilir. Müşteriye düşük fiyat hakkında
bilgi verebilir veya açıklayabilir. İnsanlar genellikle onlara nasıl fayda sağlayabileceğini bilene kadar bir ürün satın almayacaktır. Dolayısıyla, bilgilendirici bir reklam bir ürüne olan ilgiyi teşvik edebilir.
Sadık müşterileri tutmak: Promosyon, insanları marka değiştirmekten korumak için de kullanılır. Pazarlamacılar, kullanıcılara marka değerinin 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 arttırdıklarında 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 yenilemesi 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 Marriott otelinde harcanan her dolar için puan verir. Platin seviyesinde, üyelere
garantili bir oda, tesisin mevcut en iyi odasına yükseltme, konsiyerj salonuna 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 parçası 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 yapılması istenilen değişiklikler varsa birlikte bunlara karar verilmesi müşteriye öğretme faaliyeti olarak kabul edilmektedir (opentextbc.ca, 2020).
3.1.Reklam
Reklam, genellikle büyük tüketici gruplarına düşük maliyetle ulaşmayı 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. Reklam işlevinin yakın zamanda ortaya çıktığı varsayılmıştır. Ancak, kanıtlar
orta çağda Romalıların reklam yaptığını göstermektedir. Bu çağda genellikle 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 bölgedeki 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 vardır. 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 olabilir. Şirketlerin reklam için yaptıkları harcamanın ülkeler arasındaki karşılaştırmaları ülke gayrisafi milli hasılasının reklam harcamalarına oranı
bulunarak hesaplanmaktadır. Küresel reklamcılık harcamalarının 200 milyar ABD dolarının üzerinde olduğu düşünülmektedir. Reklam harcamaları
konusunda ise en fazla harcama yapan ülkeler ABD ve Japonya olarak görülmektedir. Dünya genelinde, GSMH’nın yüzdesi olarak ortalama reklam
harcamaları % 1,4 civarındadır. Reklam harcamaları genellikle televizyon
ve sosyal medya kanalları üzerinden gerçekleştirilirken televizyonun bulunmadığı 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 şirketlerin 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 şirketler 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 sebebiyle G.Koreli şirketlerinin ürünlerinin bilinirliğini arttığı ve oyunların Güney
Kore imajı üzerinde güçlü bir etkisinin olduğu gözlemlenmiştir. Ancak, devam 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 desteklenmelidir. Güney Kore’nin İsrail’deki imajının tanıtımı devam etmedikçe,
olimpiyat oyunlarından elde edilen kazanımların zamanla aşınması beklenebilir (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 yeterince iyi anlatılamayabilir. Reklamcılık ayrıca gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerde ve az gelişmiş ülkelerde farklı roller oynayabilir. Gelişmekte olan
ülkelerde "eğitim" ve "bilgi" en önemli hedefler olarak görülürken, gelişmiş ülkelerde, hedefler daha ikna edici olmalıdır.
• Kültürel farklılıklar en büyük zorluklardan birisidir. Dünyada milletler 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 çıkabilir. Medya bilgisi eksikliği nedeniyle mesaj hedeflenen alıcıya ulaşamayabilir veya anlaşılamayabilir.
Reklamın amaçlarını ve hedeflerini şu şekilde belirtmek mümkündür;
• Reklamı yapılan malın satış hacminde kısa sürede önemli artışların 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 güçlendirmeyi 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 ürünleri ve hizmetleri ile ilgili haber değeri olan bilgilerin yayınlanmasına ve
bunlara dikkat çekilmesini sağlar. Belirli ürünleri ve hizmetleri halka bildirmek için ürün tanıtımlarından yararlanır.
Uluslar arası halkla ilişkiler çalışmasının temeli, bu çalışmanın yapıldığı işletmeyi, kişiyi, ürün ve hizmeti şeffaflaştırmaktır. Bu nedenle halkla
ilişkiler bir tanıtma çabasıdır. Etkili bir tanıtımın ilk şartı da hedef kitlenin 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 araştırmaları, pazarlama araştırmaları, çeşitli toplantılar, kişisel görüşmeler yapılabilir. 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 öncelikle 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 yardım edilir. Uluslar arası düzeyde şirket çalışanları arasında olumlu ilişkiler
geliştirilebilir. Bu faaliyetleri yapan halkla ilişkiler bölümü düşük maliyetli 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 tanımlanmasını, 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 katılım gibi özel pazarlama çabalarını içerir. Satış teşvik uygulamaları, esnek
olmaları ve her bir pazarın özel gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlanabilmeleri nedeniyle uluslararası firmalar için çok uygun bir pazarlama
stratejisi olarak görülmektedir.
Promosyon, pazara sunulan ürünlerin satışı ve ürün yerleştirme hizmetlerinde 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 eylemlerde 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 hatırlatmaktır. Tüketiciler, ürün hakkında bilgilendirmeli ve özellikleri vurgulanmalıdır. Reklam ile sadece müşteriler bilgilendirmekle kalınmaz, aynı zamanda onlar satın almaya ikna edilirler.
3.3.1.2. Müşterilerle İletişim
Satış promosyonu hedef kitlenin dikkatini çekmelidir. Fiyatlar, indirimler, sezon dışı ürünler yeterince ve etkin bir şekilde iletilmezse, satış
geliştirme çabaları boşa gidecektir. Burada önemli olan sadece mesajın verilmesi değil aynı zamanda mesajın kaynağının da güvenilir olmasıdır. Bu
noktada satış müdürü, ürün kabulünü sağlamak için hedef pazara yönlendirilecek mesajı belirler. Hedef kitlenin belirlenmesi ise satış teşvik stratejilerinin 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 kararlarını 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. Satış promosyon faaliyetlerine başvurmadan önce satış promosyon bütçelerinin belirlenmesi önemlidir. Kaynaklar ve satış potansiyelleri bütçelerin
oluşturulmasından önce tahmin edilir.
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Birçok şirket, tanıtım bütçesini şirketin imkanlarını fazla zorlamayacak şekilde tespit etmeye çalışır. Bu tarz bir bütçe belirleme yöntemi, promosyonun bir yatırım olarak rolünü ve promosyonun satış hacmi üzerindeki acil etkisini tamamen göz ardı eder ve uzun vadeli pazar planlamasını
zorlaştırır. Bu nedenle bütçe planlaması yapılırken reklam bütçesini olabildiğince geniş tutmak reklamın amacına ulaşmasına yardımcı olacaktır.
Birçok şirket tanıtım harcamalarını satışın belli bir yüzdesi olarak
veya satış fiyatı üzerinden belirler. Otomobil şirketleri genellikle promosyon 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 fonların 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 yarışabilecek 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 ettikleri konusunda önemli ölçüde farklılık gösterebilir.
Şirketler, ekonomisi daha elverişli hale geldikçe, bir promosyon aracını başka bir araçla değiştirerek verimlilik elde etmenin yollarını arayabilirler. 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, kişisel 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 Chronicle 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 pazarın genişlemesinin ilk aşamalarında olan firmalar, faaliyet gösterecekleri
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ülkelerde şpazarlama hizmeti sunan firmalarla bir çeşit taşeronluk sözleşmesi yaparak bu firmalar üzerinden yerel satış temsilcileri vasıtası ile satış
yapabilirler.
Kişisel satışın birçok avantajı vardır. Birincisi, yerel satış temsilcilerinin 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 almayı diğer kaynaklardan daha kolay bulabilirler. Kişisel satışın ana dezavantajı 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 gelişmiş ülkelere internetle ulaşabilen bir işletme gelişmemiş ve teknolojik
alt yapısı yeterli olmayan ülkelere ancak kişisel satış veya reklamla ulaşabilir.
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 pazarlarını ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik açıdan iyi analiz etmeli
ve en uygun tutundurma karmasını belirlemelidir. Bazen ülkeler arasındaki politik ve yasal faktörler, işletmelerin tutundurma karması seçimini
sınırlandırmakta, yaygın kullanılan iletişim kanallarının farklı olmasına
neden olmakta işletmeleri tutundurmada adaptasyon yapmaya zorlamaktadır (Koçoğlu & Sarıtaş, 2016, s. 128-129).
3.5.1.E-Ticaret ile Pazarlama
E-Ticaret, işletmenin işlemlerini ve tüm taraflarla (müşteriler, tedarikçiler, 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 konusunda 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 girdiğimiz 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, tedarikçiden satın alma, fatura kesme, ödeme yapma vb. gibi iş süreçlerinin
elektronik ortamda gerçekleşmesidir. Yapılan araştırmalara göre gerçekleşen e-ticaret içersinde işletmeler arası yapılan ticaretin payı, işletme ile
tüketici arasında yapılandan daha büyüktür.
İşletmeden Tüketiciye E-Ticaret: İşletmelerin genellikle sanal mağazalar 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 alışverişleri 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 yoluyla, bir pazarlama mesajını başka bir web sitesi, mobil uygulama, sosyal ağ
ya da kullanıcıya ulaştırmak için kullanıp mesajın etkisini ve görünürlüğünü 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 tüketicilerin 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 firmalara ve ürünlerini tanıtmak isteyen üreticilere yeni fırsatlar sunmaktadır.
Motive edici bir örnek olarak aşağıdaki varsayımsal senaryoyu düşünün. 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. Kullanıcıların, 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. Metin, başlangıçta öncelikle bloglar biçimindeki ("web günlüklerinin kısaltması") olan ilk sosyal medyaydı. Ağlar ise (ör. Facebook), kullanıcıların
arkadaş ve kişi bulabileceği ve ekleyebileceği, arkadaşlarına mesaj gönderebileceği ve kişisel dosyaları güncelleyebileceği hizmetlerdir.
Sosyal medya, bireyler ve kuruluşlar arasındaki etkileşimi kolaylaştıran ve yayan kanallar bir dizisini içermektedir. İnternet ve Web tabanlı
teknolojileri kullanan, sosyal medyaya çok kolay ulaşılabilir ve büyük kitlelere ulaşmak çok kolaydır.
Bu sosyal medya çağında, yerel olan firmalar dahi isteseler de istemeseler 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 Katbrand ile meydana gelmiştir. Nestle ́ palmiye yağının büyük bir alıcısı idi ve
Palmiye yağı, çoğunlukla doğal ormanların sıklıkla tahrip edildiği Endonezya ve Malezya'da yağmur ormanı alanlarında yetiştirilmektedir. Özellikle 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 parmaklarına 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. Sonuçta, Nestle, yağmur ormanı yıkımından gelen ürünleri kullanmayı bırakmayı 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 sosyal medyada en popüler olan konulardan biridir. Sosyal medya kullanımları sayesinde hangi ürünün hangi ülkede ne kadar popüler olduğunu tespit etmek ve buna göre strateji belirlemek mümkündür. Avrupa’da sosyal
medya üzerinden yapılan bir analizde Fransız, İngiliz ve İspanyol tüketiciler arasında Zara ve H&M'nin her üç ülkede de en çok bloglanan, tweetlenen 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 bağlamda 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 alınmasında kaşılaşılan güçlükler ise şunlardır;
• Pazarlama dili oldukça önemlidir. Tüketicilerle yapılan görüşmelerde 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, çalışanların 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 söylerken, 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 rehberlerinin 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 medyanın önemini yeterince anlayamamaktadırlar. Şirketler, sosyal medyada başarılı 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 davranış 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 (Cannella vd., 2015: 438).
Buna göre çalışmada, kimlik, sosyal kimlik kavramlarından bahsedilecek, ve sosyal kimlik kuramının temel bileşenleri olan sosyal sınıflandırma, 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 yaşanmışlıklarının 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 ihtiyacın sosyal bir yanı da bulunmaktadır. İnsan, kimliğini bir topluluk içerisinde 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 becerilere ve ilgilere sahip olduğu” vb. tüm soruların yanıtları, içinde yaşanılan toplumsal çevrede bulunacaktır. Küreselleşme olgusunun atık kanıksanmaya başlandığı günümüzde, insanlar çok farklı kültürler ve toplumsal
çevrelerin tesiri altında kalmakta ve geliştirdikleri kimlikte küreselleşmenin izlerine rastlanmaktadır (Özdikmenli-Demir, 2010: 1).
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Kimlik, kişinin aslında kim olduğuna dair bir farkındalığa sahip olmasının yanında, geliştirdiği kimliğin kendisine sunduğu değerleri kabul etmesi 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 arasında 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. Örgütsel çalışmalarda, bireye yönelik bu tekil odak, gruplardaki bireylerin
gözlemlenen davranışları ile sıklıkla çelişmektedir. Bu nedenle sosyal benlik (social self) kavramı ortaya çıkmış ve kişinin bir birey olarak (bireysel
kimlik-personal identity) ve bir grubun üyesi olarak (sosyal kimlik-social identity) geliştirdiği tutum ve davranışlar arasındaki farklılıklar ortaya
konmuştur (Korte, 2007: 168).
Goffman (1959), kimlik teorisinde, kişilerin günlük hayatlarında esasen 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 dayandırılmaktadır. Sosyal kimlik, bireyin çeşitli toplumsal gruplara ait olduğu/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

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2

101

tanımladıkları, kendilerini gruplar arasında nasıl ifade ettikleri hususunu teorileştirmek için sosyal kimlik fikrini ortaya atmıştır (Hogg, 2001:
186). Sosyal kimlik kuramına göre, kişilerin içinde buldukları grubun statüsünün yüksek ya da düşük olması, edindikleri sosyal kimliğin olumlu
ya da olumsuz olmasıyla doğrudan ilişkilidir. Düşük statülü gruplar düşük ve dezavantajlı, yüksek statülü gruplar ise yüksek ve avantajlı sosyal
kimlik kazandırmaktadır. Bireyler, bir grubun üyesi olduktan sonra, içinde bulundukları grubu diğer gruplardan pozitif yönde ayrıştırarak olumlu 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 üyeliğini onaylamaya ya da reddetmeye iten bir psikolojik güdüye vurgu yapmış 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 geleceğini ortaya koyar. Bireyler benliklerini kategorize ettiklerinde ve kendilerini grup içinde diğerlerinden ayırt edilemez-farksız olarak gördüklerinde, gruptaki diğer bireyler ile kendilerini değiştirilebilir (interchangeable)
olarak görürler. Kişinin bilişsel temsili, kişisel benlikten kollektif benliğe
kaymaktadır ve böylece kollektif düzeyde benliğe yabancılaşma (depersonalization) gerçekleşmektedir.
Sosyal kimlik teorisi, bireylerin hem kişisel kimliğe (personal identity) hem de sosyal kimliğe (social identity) sahip olduğunu öne sürmektedir. Kişisel kimlik, yetenekler ve ilgi alanları gibi ayırt edici özelliklerden 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 ziyade 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” hissini 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 yüksek 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 sonuç 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 belirlemeye 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 sosyal kimlik teorisi (social identity theory) adı altında literatürde yerini almıştır (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 dominance 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 etkileme potansiyeline nasıl sahip olduğunu açıklamaktadır. Sosyal kimlik kuramı
üç varsayıma dayanmaktadır; 1) İnsanlar kendilerini sosyal gruplar çerçevesinde 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 durumda, görevlerini başarmak için daha çok çaba harcayacaklar ve daha yaratıcı olacaklardır. Ayrıca, yüksek seviyeli rol, düşük olana göre çok daha
yüksek özdeşleşme ve benimsemeye sebep olacağından, düşünce/fikir yaratılması 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 andan 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, duygusal tepkiler, davranış normları, konuşma biçimleri ve ilgili gruplararası
sınıflandırma ile ilişkili olduğuna inanılan diğer tüm özellikler için söz konusu olur (Stets ve Burke, 2000: 225).
Sınıflandırma süreci, aynı kategoriye ait uyarıcılar (stimuli) arasındaki
algılanan benzerlikleri ve farklı kategorilere ait uyarıcılar arasında algılanan farklılıkları vurgular. Bu vurgu etkisi, sınıflandırıcının (categorizer)
kategorizasyonla ilişkili olduğuna inandığı boyutlar üzerinde meydana
gelir. Böylece, örneğin, erkeklerin kadınlardan daha agresif olduğuna inanan feministler kendilerini feminist olarak sınıflandırdıklarında, erkeklerin
saldırganlığını abartmaya, tüm erkekleri tüm kadınlardan daha agresif görmeye, erkekler arasındaki saldırganlıkta çok az fark görmeye ve kadınlar arasında saldırgan olmama konusunda çok az fark görmeye başlarlar
(Hogg vd., 1995: 261).
Tajfel, “biz ve onlar” ayrımlarını yapma sürecinin insanların birbirlerini görme biçimlerini değiştirdiğini savunmaktadır. Kategorik ayrımlar
çerçevesinde insanlar, algısal olarak grup içinde benzerlik (hepimiz aynıyız) fikri geliştirirken, diğer gruplar arasında ise farklılıklara (onlardan
farklıyız) odaklanmaktadırlar. Sosyal sınıflandırma aynı zamanda insanların kendilerini görme biçimlerini de değiştirir ve benlik duygusu, onları diğer 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 çıkarmakta 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 terimleriyle tanımladıkları ve iç grubu dış gruptan ayırmayı amaçlayan gruplar arası sosyal karşılaştırmalar yaptıkları fikri söz konusudur. İnsanlar bu
karşılaştırmayı içinde bulundukları grup lehine yapmaktadırlar, çünkü sosyal kimlik varlığını, kendi grubunu diğer gruplara göre farklı değerlendirme niteliğiyle elde etmektedir (Hogg, 2000: 225; Tajfel ve Turner, 1979).
Tajfel’e (1982: 11) göre, birey tarafından yapılan sosyal karşılaştırmalar iç gruba veya dış gruba odaklanabilir. İlk durumda kişi, kendi gelenekleri, yaşam tarzı, sosyal ve kültürel özellikleri ile igili olumlu bir değerlendirme 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 değerlendirmeler de yapılmaya başlanabilecektir.
11. İç Grup Kayırmacılığı (In-Group Favoritism)
Sosyal kimlik teorisi, bireylerin kimliklerini, bir gruba üyelik ile kazandıklarını 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 gruplarını, dış grup olarak tanımladıkları diğer gruplara karşı kayırırlar (Greene,
1999: 393).
Bireyler, öz saygılarını artırmak ve gruplar arasındaki ilişkilerde halihazırdaki avantajlı pozisyonlarını muhafaza edebilmek için içinde bulundukları 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 yönelik şahsi tutumlar yanında gruplar arasında geçmişte yaşananlar ve tarihsel 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 çalışmada, olumsuz kimliğe sahip olan öğrencilerin olumlu kimliğe sahip olanlara
göre, rol üstlenen öğrencilerin rol üstlenmeyenlere göre ve ilgili rol üstlenenlerin ilgisiz rol üstlenenlere göre daha fazla düşünce ürettikleri sonucuna 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 incelemişlerdir. Araştırmanın bulguları, kişilerin sosyal kimliklerinin bilişsel
boyutunda, fiziki özellikler yanında, özgür olma ve güvenlik öne çıkarken, 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 araştırmada, işgörenlerin çalışma statülerinin (work status), yani geçici/mevsimlik
mi yoksa daimi statüde mi çalıştıklarının, örgüt bazlı öz-güvenlerini, meslektaşlarına olan güvenlerini ve özgecilik (altruism-başkalarını düşünme)
duygularını etkileyip etkilemediğini incelemişlerdir. Sosyal kimlik teorisine 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 odaklandığı araştırmasında, sosyal kimlik oluşturmanın, kaynakların paylaşımı
ve onaylanma konularında rekabetin olması halinde gerçekleşebileceğini,
dil farklılığının örgüt üyeleri arasında sosyal kimlik oluşumunu etkilediğini, 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 etmenin ötesinde öz-sınıflandırma (self-categorization) açısından da değerlendirilebilir. Farklı mesleki kimliklerin göze çarpması, ekip çalışması ve
meslekler arası öğrenmenin olumlu yönde etkilenmesinin bir sonucu olacağı gibi, iletişim (daha sınırlı) ve değerlendirme konuları ise gruplar arası
yanlılıklar olarak düşünülebilecektir.
Hennessy ve West (1999: 361) yaptıkları çalışmada, işgörenlerin örgütlerinde 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 gelişim sürecinde, bankacılık sektörünün temelinde yer alan faiz uygulamasının İslam dinine göre haram olması, bu dine mensup kişilerin yastık altında bulunan birikimlerinin ekonomiye kazandırılması gerekliliğinden yola
çıkarak İslam ülkelerde ayrı bir finans sisteminin oluşumunun gerekliliği
gündeme gelmiş ve sadece İslami finans kuruluşları için standartlar yayımlayan, 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 sergileyen 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 dahil edilmiş ve kanuni bir zemine kavuşmuşlardır. 2005 yılında da katılım
bankaları olarak isimleri değiştirilmiş ve çalışma prensipleri ve yöntemleri 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 bankacılığında, 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 istediği özelliklerdeki bir varlığı satın alarak ve üzerine belirli bir kâr payı
ekleyerek söz konusu varlığı müşterisine kiralaması işlemidir. İcâre sözleşmesinde kiranın bedeli ve süresi önceden taraflarca açıkça belirlenir. Bu
yöntemde kiralama sürecinde kaynak aktaran kuruluşa önceden belirlenmiş 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 bulunan tasarruf sahiplerinin tasarruflarını, gerekse sistemin dışında atıl bulunan 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 paylaşırlar (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 sözleşmelerin, faiz unsuru olmadan gerçekleştirilmesi esasına dayanmaktadır (Iqbal, 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 bazında 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 birikimlerinin ekonomik sürece dahil edilmesini sağlamak amacıyla kâr-zarar 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 hesaplar ve kâr ve zarara katılma hakkı veren hesaplar yoluyla fon toplayıp
ekonomiye fon tahsis etmek amacıyla faaliyet gösteren ve toplanan fonları mevzuatında belirtilen usullerle, her türlü zirai, ticari faaliyetlerin ve
hizmetlerin finansmanında, ortak yatırımlarda, yurt dışı teminat mektubu
verilmesinde, ihracat ve ithalatın finansmanında, yatırımlara ilişkin ekipmanların 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 nitelikteki 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 finansmanın bir varlık veya hizmet karşılığında sağlanması gibi prensipler bulunmaktadır. Katılım bankaları, temel bankacılık faaliyetleri yürütmenin
yanında, müşterilerden kâr-zarar ortaklığı yolu ile topladıkları fonları, faizsiz finansman prensibine göre reel sektöre aktararak, meydana gelebilecek 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, faizsiz 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 bağlantılı fon toplama ve kullandırması yapılmaktadır.
• Fon kullandırılırken yapılacak yatırımlar İslam şeriatında yasaklanmamış olmaması gerekmektedir.
2. KİRALAMA (İCÂRE )
Kelime anlamı olarak bakıldığında icar, kira veya kiraya vermek anlamlarına 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 anlaşma 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 varlıktan 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 karşılığında 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 gelmektedir (Kayar, 2011: 4). İcâre, maddi varlıkların kiralanmasına yönelik gerçekleştirilen 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 kiracının 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 ödemelerde bulunarak varlığı kullanmaya devam eder (Önk, 2015:51).
İcâre işleminde kiraya veren kira konusu varlığa ait bütün risk ve menfaatlerini tamamen kiracıya devretmektedir. Kiralama süresi sonunda sözleşmede belirtilen sembolik bir bedel karşılığında kiracı kira konusu varlığın 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.) finansmanını 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 olmaması,
7. Kiralanan yerin meşru işlerde kullanılması, hizmetin meşru yerlere verilmesi gerekir.
İcâre, geleneksel anlamdaki bankacılık sisteminin finansal kiralama
faaliyetlerine benzemekte olup, doğrudan satış yerine, kiralama süresi
sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesi olarak ifade edilebilir (Uzunoğlu,1998:11). İcâre uygulamasında varlığın mülkiyeti kiraya verende kalmaya 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 bankaları mülkiyetin devri ile sonuçlanan kiralama sözleşmesi yapmaktadır. Bu
yöntem satış ile kiralamanın birleşmesinden doğan yeni bir sözleşme sayılmaktadır. 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 yaptıktan 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 bankaya kira ödemelerini gerçekleştirir.
7. İcâre sözleşmesi sona erdiğinde, kiralanan varlığın mülkiyeti, kiraya 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 olabilmektedir.
2. Satın alınan varlık kiracı firmanın bilanço kaleminde pasif kısımda 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 özelliği İslami kurallara uygun olmasıdır. AAOIFI’nın genel amaçları aşağıdaki
gibidir:
• İslami Finans Kuruluşları için muhasebe, denetim ve etik kurallarını geliştirmek,
• İslami Finans Kuruluşları için gerekli muhasebe ve denetim standartlarını hazırlamak, yayımlamak, yorumlamak ve gerektiğinde tekrar
gözden geçirmek,
• Çıkarılan standartları uygulayan kuruluşların standartlara uyumunu denetlemek,
• Hedefleri doğrultusunda düzenli seminer, konferans, yayın yapmak şeklinde gösterebiliriz.
Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının mevzuatımıza kazandırılması amacıyla faizsiz finans kuruluşlarının muhasebe ve raporlama çerçevesi
eksikliğine yönelik olarak 21.05.2019 tarihinde Kamu Gözetimi, Muhasebe 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 dönemlerinde uygulanmaya başlanacaktır.
AAOIFI tarafından İcâre ’nin işleyişine ve muhasebeleştirilmesine
ilişkin esaslar FFMS 8 standardında ele alınmıştır. Standart, finansal kiralama (icâre müntehiye bitemlik) ve faaliyet kiralaması ( icâre ) olmak
üzere iki temel İcâre sistemi üzerinden açıklanmıştır.
Faizsiz finans muhasebe standartları (FFMS 8), İcâre ve icâre münteniye bitemlik standardı katılım bankaları ve faizsiz finans kuruluşları tarafından 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 düzenlemek (FFMS 8, Prf. 1) amacıyla çıkarılmıştır.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2

119

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 hakları 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 süresinin sonunda kiracıya geçeceğine dair bir taahhüt içermeyen kiralamadır (FFMS, Prf.3).
Faaliyet icâresi yönteminde, katılım bankasının kiraya veren olduğu
durumda; İcâre amaçlı edinilen varlıklar, edinim anında tarihi maliyetinden finansal tablolara alınır. İcâre amaçlı edinilen varlıkların tarihi maliyeti; 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 varlıklar, 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 tablosunda 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 başlangıçtaki doğrudan maliyetler önemliyse, söz konusu maliyetler, İcâre hasılatının 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 gereken 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 durumunda kiraya veren bu onarımları, katlanıldıkları raporlama döneminde
gider olarak finansal tablolara alır (FFMS 8, Prf. 14). Başlangıçtaki doğrudan maliyetler önemliyse bunların amortismanı ilgili dönemde gider olarak 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 amortismana tabi tutulur (FFMS 8, Prf. 17). İcar taksitlerinden kaynaklanan alacaklar, nakit benzeri değeri üzerinden ölçülür (FFMS 8, Prf. 18).
Katılım bankasının kiracı olduğu durumda ise; İcâre taksitleri, kiralama süresine ilişkin raporlama dönemlerine dağıtılır ve her bir taksitin vadesinin 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 düzenlerken katlandığı başlangıçtaki doğrudan maliyetler önemliyse, söz konusu
maliyetler, İcâre giderlerinin dağıtımıyla tutarlı olacak şekilde kiralama süresi boyunca dağıtılır. Bu maliyetler önemli değilse kiralama sözleşmesinin 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 pazarlanabilirlik 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 döneminin 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, aşağıdaki 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 devredildiği (satıldığı).
Bu yöntemde, katılım bankasının kiraya veren olduğu durumda, kira
konusu varlıklar, kiracının finansal durum tablosunda İcâre Müntehiye 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 devredileceğinden, bunların amortismana tabi tutarı belirlenirken kalıntı değerleri düşülmez (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 arasındaki 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 amortismana tabi tutarı belirlenirken düşülür (FFMS 8, Prf. 34).
Bütün İcar taksitlerinin ödenmesi ve kiracının varlığı satın alması şartıyla, 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; varlık 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 değerinden düşük olması durumunda, iki tutar arasındaki fark ilgili raporlama
döneminde zarar olarak finansal tablolara alınır (FFMS 8, Prf. 36). Kiracının 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 arasındaki fark kiracıdan alacak olarak finansal tablolara alınır (FFMS 8, Prf. 37).
Kiracı, kira konusu varlıkları kiralama süresinin bitişinden önce kalan İcâre 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 ortaya çıktığı raporlama döneminde finansal tablolara alınır (FFMS 8, Prf.
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47). İcâre taksitlerinin ve kira konusu varlıkların satın alınan kısımlarının 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 ödenmesi gerektiği durumda ilgili maliyetler, ortaya çıktıkları raporlama döneminde gider olarak finansal tablolara alınır (FFMS 8, Prf. 55). Sözleşme 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 yansıtılır (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 belirlenen 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, kiracı ise işletme masrafları ve herhangi bir kötü kullanım durumunda tamir
etme masraflarına katlanmaktadır. İslam hukukuna göre aynı bir anlaşmada kiralama ve sahipliğe izin vermediği için, katılım bankasına kiralama
süresi sonunda ya hediye etmeyi ya da nominal bir fiyattan satmayı gerektirmektedir. 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 göstermektedir. Bu yöntemde, anlaşma müşterinin belirlenmiş bir dönem sonunda sahipliği 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
yapmaktadır. Kiracının kiraya verilen varlığı elde etme seçeneği satış sözleşmesinde 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 satılır ve söz konusu varlık aynı müşterisi tarafından geri kiralarsa, katılım
bankasının kiraya veren taraf olarak uyguladığı muhasebe uygulaması geçerli 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 sonuçlanması durumunda ise, katılım bankası, kira konusu varlığın karşı tarafa satışından ve geri kiralanmasından kaynaklanan kazanç veya kayıpları, 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 durumlarda, 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 olduğu 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 dipnotlarında, cari dönemin finansal durum tablosu tarihinden önce başlamış
ancak izleyen raporlama dönemlerinde geçerli olan her tür İcâre Müntehiye Bittemlîk sözleşmesine ilişkin taahhütleri açıklar (FFMS 8, Prf. 86).
İcâre Müntehiye Bittemlîk, katılım bankasına, kira konusu varlığı kiralama süresi sonunda ya hediye etmeyi ya da nominal bir fiyattan satmayı
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gerektirmektedir (Yardımcıoğlu, 2016: 68). Bankanın kiralama bedeli üzerinde anlaşmaya vardığı müşteri tarafından ihtiyaç duyulan ekipman/varlık
satıp alıp kiraya verdiği bir kiralamadır.
İcâre Müntehiye Bittemlîk’i icâre den farklı kılan, müşterinin kiralama süresi sonunda varlığı satın almayı taahhüt etmesidir (Nadzri, 2009:
13). Bu yöntemde, anlaşma müşterinin belirlenmiş bir dönem sonunda sahipliği 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 yapmaktadır. Kiracının kiraya verilen varlığı elde etme seçeneği satış sözleşmesinde
öngörüldüğü gibi, kiralama döneminin sonunda veya toplam kiralama döneminin vadesi boyunca yerine getirilebilir. Satın alma işlemi kiracı için
zorunludur.
Kira konusu varlığın, kullanıldığında tükenmeyen varlıklardan olması gerekir. Söz konusu varlığın kullanımında fıkhen mübah olması şarttır.
Barınma amaçlı konut kiralamak, nakliye veya kullanım amaçlı araç kiralamak 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 aittir. 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 taksitleri ödemesi şartı, murabahada bulunmamaktadır (AAOIFI, 2015: 213).
SONUÇ
İslami finansman yöntemlerinden biri olan icâre, katılım bankalarının orta ve uzun vadeli kiralama yoluyla finansman sağlama yöntemidir.
Katılım bankaları, müşterilerinin varlık sağlamak için ihtiyaç duyduğu finansmanı için gerekli kaynağı bu yöntemle sağlamaktadırlar. İcâre yönteminde, 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 müşteriye 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 kullanmak 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 bankası satın aldığı varlığı kiracının kullanımına tahsis eder.
FFMS 8 İcâre ve İcâre Muntahia Bittamleek standardına göre, kiralanan varlığın mülkiyeti kiraya veren tarafta kalmakta olup kiracının
bilançosunda gösterilmemektedir (AAOIFI, FFMS 8). Katılım bankaları
tarafından uygulanan icâre yönteminde, kiracı kira konusu varlığa ilişkin 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 katlanır. 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. Bununla birlikte kiralama süresi boyunca kiralanan varlığa ilişkin risklere ve
kiracının kontrolü dışındaki sebeplerle ortaya çıkan kayba kiraya veren taraf katlanır.
İcâre işleminde katılım bankası bir varlık satın alıp müşterisine belirli bir süre için kiralamaktayken, İcâre Muntahia Bittamleek işleminde ise
sözleşme bitiminde kiralanan varlığın mülkiyetinin müşteriye devredilmesi yöntemiyle genel icâre’den ayrılmaktadır. Finansal Durum Tablosu’unda 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, katılım 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 kullanım durumunda tamir etme masraflarına katlanmaktadır.
FFMS 8‘e göre, icâre taksitlerinin kiralama süresi dönemlerinde dağıtılması ve icâre harcaması olarak tanınması gerekmektedir. İcâre süresinin 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 hesaplanacaktır. Buna tekabül eden kredi özsermayeye ekleneceği standartta
ifade edilmiştir.
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FFMS 8’e göre, tüm kiralama işlemleri faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılmalıdır. 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 gider olarak kaydeder ve mülkiyet devrildiğinde bilançosunda gösterilir. Kiraya 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 potansiyeline 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. Popüler 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 getirmektedir. 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 kalmış yapısında imtiyazlı bir azınlık tarafından üretilen metinlerin içindeki
kodlanmış ideolojilerin, kitlelere yayılıp eşitsiz bir güç dengesi oluşturmaya katkıda bulundukları düşünülebilir.
MEDYA VE ÇEŞİTLİLİK BAĞLAMINDA SİNEMADA
TEMSİL
Film, televizyon, popüler kitaplar ve benzeri kitle iletişim araçları, izleyiciler için sadece eğlence malzemeleri değil, aynı zamanda belli durum
ve koşullarda nelerin öngörülmesi gerektiğini, nasıl davranılacağını öneren eğitici araçlar olarak da rol almaktadırlar. Çok sayıda araştırma, popüler kültürün izleyiciler ve tüketiciler üzerindeki etkisini, verdikleri kararlarda, 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 anlam yüklenilmediğini öne sürer. Bu yaklaşıma göre nesnelerin kendileri bir
anlama gelmezler: biz anlamı kavramlar ve işaretlerden oluşan temsil sistemleriyle 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, zannettiğimiz kadar şeffaf veya sorunsal olmayan bir şey değildir.” Belki kimliği 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 görüşleri doğrultusunda şekillenmiştir. Toplumsal kültürün temelini oluşturan hikâyeler ve görseller, kültür endüstrisinde çalışan insanların değerleri,
ideolojileri ve yaklaşımlarından etkilenmiştir. Kadınlar, etnik/ırksal azınlıklar 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 yavaşça 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 neredeyse tamamı beyaz adamlardan oluşan senaristler, yapımcılar, yönetmenler 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 dolayı 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 olduğunu, sadece sıcağa kıyaslayabildiğimiz için bilebiliriz. Ötekiler, belli bir
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grup izleyiciler için normal sayılanın genellikle tersini canlandıran karakterler olarak meydana gelirler. Anormal olarak gösterilmelerine en büyük
katkı sağlayan unsurlardan biri, “öteki” karakterler hakkında az bilgi sunulmasıdır. Bu nedenle ötekiler genelde tek-boyutlu, negatif niteliklerin
yüklenmiş olduğu, çoğunlukla stereotip sayılabilen karakterler olarak resmedilir. 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, “ötekilerin, yabancıların, barbarların ve genelde ‘bizim gibi’ olmayanların” reddedilmesinde 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 müteakip bir uyarının çarpık değerlendirmesinin bilinçli olarak düzeltilmesinin 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, gruplarla 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 dolayı 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 kavramla özetlenebilir. Sayısal temsil, bir grubun ekranda veya kamera-arkası
pozisyonlarda varlığı/yokluğu ve genelde belli bir meslekteki varlık/yokluk orantısı olarak tanımlanır. Birkaç araştırma Hollywood’un çoğunlukla
beyaz ve erkek gruplardan oluşan bir atmosfer olduğunu belirtmiştir (Bielby 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 karakterler 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
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sınırlarında olduklarını belirtir. Dezavantajlı gruplar çoğunlukla sayısal
temsil açısından toplumdaki varlıklarıyla orantısız biçimde sektörde az
sayıda, temsil niteliği bakımından tek-boyutlu, stereotipik rollerde (oyuncular olarak), belli mevkilerde sınırlı imkânlarla (yapımcı/yönetmen olarak) 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 imgelerden yararlanarak dünyayı algılamalarıdır. Bireyler de bu imgeler aracılığıyla hareket etmektedirler (Hinton, 2000:8). Çoğu stereotipin görsel işaretlere 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 örnek 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 Chocolate 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 milyona 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 deyişle 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 formlarının 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 analizinde 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 incelemesi Bedensel Fark, Irksal Fark, ve Huchkin’in Metin-Düzeyi Konseptleri başlıkları altında formalize edilmiştir. Bu makalede dezavantajlı
gruplar (a) görülebilir bedensel farklılıklara ve (b) ırksal farklılıklara sahip
olanlar biçiminde sınırlandırılmıştır. Analizlerin üçüncü düzeyini oluşturan Huchkin’in Metin-Düzeyi Konseptleri analizi, Eleştirel Söylem Çalışmaları 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 kullanılmasını tavsiye etmez, sadece analiz edilecek metne uygun görülenlerin seçilmesini önerir. Bedensel Fark’ın alt başlıkları, Doğuştan Fark ve Sonradan Edinilmiş Fark’tır. Irksal Fark’ın alt başlıkları köken belirleyici veya
ten rengi tanımlayıcı ifadelerden oluşur. Huchkin’in Metin-Düzeyi Konseptleri, 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 bulunabilirler ve çerçeveleme aygıtları olarak hizmet edebilirler. Ek Süslemeler (Auxillary Embellishments) bir metnin dilsel olmayan yönleridir (grafikler, 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 bulundurmanın 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. Heteroglossia 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 sağlam bir şekilde bir sosyokültürel bağlama oturtur. Son olarak Sektör İncelemesi kısmında filmlerde yer alan oyuncular ve benzeri bilgiler not edilir. 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 açısından 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 Pondicherry 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 kitaptaki 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. Kazananlar, 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 Charlie Bucket’tir. Fabrikaya girdiklerinde içerideki her şeyin şeker ve çikolatadan 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 geriye bir tek Charlie kalır. Bay Wonka da Charlie’yi mirasçısı addederek
fabrikasını ona hediye eder.
Roald Dahl kitabı yazma ilhamını, öğrenciyken çikolata fabrikalarının 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. Çocukluğundan beri kitabın hayranı olan Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nın
(2005) yönetmeni Tim Burton, etkilenme sebebini, kitabın çocukların yetişkin 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 yapılan 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 sonra 1971’de çekilen filmin ilk versiyonunda Oompa-Loompalar daha kabul edilir şekilde resmedilmiştir. Temsili ırksal açıdan sorunlu olan Hintli
Prens çıkarılmış ve dönemin argoda “beyaz insan” anlamına gelen “Charlie” 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-Loompalar arasındaki ilişkinin azalıp tamamen kalktığı görülür. Oburluğu temsil
eden Augustus’un kitapta ırksal kökeni belirtilmemektedir. Ancak her iki
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filmde de Augustus Alman’dır. Orijinal kitapta Oompa-Loompaların alkole 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) eklentilerin yapılmış olduğu da gözlemlenir. Filmin yeniden çekilmiş versiyonu 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 koşulları açısından kitaptaki Hintli Prens Pondicherry’nin filme uyarlanmasında 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-Loompalar, kitapta ilk olarak Pigme türü şeklinde tarif edilip, resmedilirler. Ancak yönetmenliğini Mel Stuart’ın üstlendiği 1971 yapımı Willy Wonka
ve Çikolata Fabrikası’nda, yüzü turuncuya boyanmış, beyaz tenli cücelere dönüşmüşlerdir. Filmin yeniden çekilen versiyonu Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nda ise Oompa-Loompalar tüm öncellerinin karışımı olan
açık kahverengi tenli minyatürleştirilmiş cüceler şeklinde görülmektedirler. 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 ettiğinde Wonka (Gene Wilder), onun eğer bir coğrafya öğretmeniyse Loompaland hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini söyler. Devamı Wonka’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 fabrikama 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 iddia 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 yiyeceğin 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. Çikolata 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 çekirdekleriyle 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 hırsızı 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 isimlere benzer şekilde uydurulmuştur. Slug, sümüklü böcek; worth, değer anlamına gelir). Karanlık ve üstü kapalı bir ara sokakta Charlie’nin (Peter
Ostrum) önüne çıkarak Wonka’dan Everlasting Gob Stopper adında tükenmeyen 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 yüzündeki bu anormallik, sekizgen şeklindeki çerçevesiz gözlükleri, arkasındaki 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 tutulduğunu öğrenmek, o zamana kadar oluşturulmuş olumsuz imajı silmek için
yeterli değildir.
Sonradan Edinilmiş Fark/ Engellilik
Filmin orijinal 1971 yapımında, altın bileti kazanan beş çocuğun Willy 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 insanlar neşeli sesler çıkartırlar ve alkışlarlar. Wonka topallayarak kırmızı
halıda halka doğru zorlanarak ilerler. Halk yavaşça tamamen sessizliğe gömülür, 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 kendiliğinden 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 muhtemeldir. 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 sokakta 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 Highmore) aynı şekilde dikkatlice eve koşmasını öneren kişi, çikolata dükkânının 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 fazla 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. Ayrıca, 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 kökeni 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 görülebilir ırksal farklılık nedeniyle Almanların temsili açısından kayda değer
bir değişim sunar. Almanların temsilinin genel değişimi bu hikâyede zaman içerisinde olumsuz yönde algılanabilmektedir. Veruca zengindir ve
babası her istediğini ona alır; Violet sporlarda ve rekor kırmakta başarılıdır, ödüller kazanmıştır; Mike’ın lüks bir yaşam standardı vardır ve ailesi
içerisinde egemen konumdadır; ebeveynlerini diktatörce yönetir. Augustus, Charlie’den sonra sosyoekonomik düzeyi en düşük çocuktur; ebeveynleri tarafından fazla ilgi görmüştür (özellikle annesi tarafından) zekâsal
gelişimi zayıftır.
Hintli
Afrikalı Pigmelerin ırksal temsil açısından orijinal filmden çıkarılmaları uygun görülmüşken, filmin 2005 yılı versiyonunda Hintli temsili
konusunda aynı hassasiyet gösterilmemiştir. Hintli Prens Pondicherry, kitaplarda ve filmin 2005 yapımı versiyonunda yer alır. Hindistan halkının
yirmiden fazla sene boyunca isminin Puducherry’e değiştirilmesini istediği 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 Pondicherry’nin tamamen çikolatadan yapılmış bir saray istediğini söyler ve anlatmaya 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 aptallığı, kitaba göre abartılmış bulunur. Filmde prens (Nitin Ganatra) kendisinden 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 görülmesi, 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 karşı küçümseyici ifadelerde bulunur, otoriter davranır, bazen robot gibidir.
Neredeyse kesintisiz gülümsemektedir, çok fazla sayıda kaçak Hintli görünümlü işçisi vardır. Bu üç ırkı temsil eden karakterler arasında en şanslısıdır.
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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 Çikolata 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 bakımdan 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 fabrikasının 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 batımındaki görseli, saray kıyafetleri, karakterlerin koyu tenleri ve sarayın eriyerek
üstlerine dökülmesinin görselleri birleştiğinde izleyicide güçlü bir intiba
bırakabilecek potansiyele sahiptir. Bu yüzden Hintlilerin temsili konusunda 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 olmaktadır. Oompa-Loompalar ve Charlie’nin ailesi dışındaki masum yoksul insanlar ihmal edilerek, insan olarak görülmekten çıkarılmıştır. Filmdeki 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 fabrikanın sağlıksız düzenini sürdürmeyi seçer. Charlie, Oompa-Loompaların ve
Wonka’nın yoksul bırakmış olduğu insanların iyiliğini değil, ancak mevcut
düzenin nasıl güçlendirilebileceğini ve sürdürülebileceğini düşünülür.
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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 görülür. Oompa-Loompaların hayatlarının önemsenmemesi, boğaz tokluğuna
çalışmaları, ilkel kabileler şeklinde yaşamaları, kendi ülkelerinde başarılı
olamamaları, kendilerini savunmayı beceremedikleri için Wonka’nın teklifini hiç sorgulamadan kabul etmeleri bir araya getirildiğinde dünya tarihindeki bütün sömürülen grupların özellikleriyle benzerlik kazanmaktadır.
Heteroglossia: Filmin 2005 yılında yeniden çekilen versiyonunda başından beri hikâyeyi anlatan kişinin bir Oompa-Loompa olduğu görülür.
Film boyunca duyulmuş en kalın seslerden biridir (doğal sesi olmadığı düşünülür). Bu sahnede Oompa-Loompa semiyotik açıdan daha gerçekçidir;
profesyonel bir insan gibi giyinmiş, düzgün bir şekilde oturmuş ve kameradan 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 filmlerden 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 sonuçlara 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 renkli-tenli insanların daha yüksek ekonomik sınıflara geçişleri, iletişim endüstrisine değişim için baskı yapmaya devam etmektedir. Bunun örneklerinden ilki 2001 yılında Black Entertainment Televizyonu’nun (BET)
medya şirketi Viacom tarafından ve ikincisi ise İspanyolca televizyon şebekesi 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 yönündeki gelişimine işaret etmektedir. Ülke çapında 2002 yılında yapılan bir
araştırma sonucunda, kentsel yaşamdaki azınlık seyircilerin sayısının, bilinenin 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 sonucu 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 kullanma eğilimi, ilk ortaya çıktığında önemli bir pazarlama stratejisiydi. Ancak 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 maddi 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 söylenebilir.
Charlie’nin Çikolata Fabrikası (2005) ile orijinal yapım Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası (1971) karşılaştırıldığında, çekildikleri dönemin
toplumsal süreçlerine film temsilleriyle uyum sağladıkları gözlemlenmiştir. Söz konusu filmin 2005 yapımında, sayısı gerçek dünyada ölçülebilir
şekilde artan azınlık kesimlerin ve dezavantajlı grupların temsillerinde nicelik 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, siyah-beyaz ırksal hiyerarşinin arasında uzanır, çünkü kahverengi, “tam siyah olmayan” ve “tam beyaz olmayan” statüyü ima ederek belli bir egzotik
ötekiden ziyade, ırksal ayrıcalık/imtiyaz ve farklılık içeren melez bir kimliğe işaret eder (Dave, 2013: 13). Zenginliği bakımından Wonka kadar imtiyazlı 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 değerlerini 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 göstermiştir.
Filmin orijinal 1971 yapımında Willy Wonka’nın kendini fabrikayı ziyarete gelenlere şaka amaçlı engelli gibi sunması, filmin yeniden çekilmiş
versiyonunda bulunmaz. Wonka’nın 2005’te yeniden çekilen filmde herhangi 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, dönüştürmüştür.
Medya ve diğer kurumlar ABD’deki çeşitliliğe uyum sağlamak zorundadır. Medya endüstrisinin giderek büyüyen toplumsal çeşitliliği dikkate
alması, tüm dezavantajlı grupları medya ürünlerinde temsil etmesi gerekmektedir. 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 getirebilmektedir. Çünkü spot piyasada taşınan pozisyonun niteliğine bağlı
olarak finansal varlık fiyatlarındaki beklenmedik yukarı veya aşağı yönlü hareketler yatırımcıların önemli kayıp tutarları ile karşı karşıya kalmalarına 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 pozisyonların finansal risklerinin yönetilmesinde türev piyasalardan yararlanılmaktadır. 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 piyasadaki bir kayıp türev piyasalardaki benzer orandaki bir kazanç ile dengelenebilmektedir. Fakat bu işlemin futures kontratlara dayalı olarak yapılması durumunda beklenen faydanın sağlayabilmesi için optimal hedge
rasyolarının (ohr) belirlenmesi gerekmektedir. ohr spot piyasada taşınan
bir pozisyonun finansal riskinin en etkin şekilde yönetilebilmesi için futures 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 içerebilmektedir. Çünkü örneğin futures piyasalardan spot piyasalara doğru bir nedensellik ilişkisinin bulunması durumunda bir yatırımcı futures piyasalardaki
fiyat hareketlerine bakarak spot piyasaların yönü konusunda bilgi sahibi
olabilmektedir. Bu da yatırımcıların daha etkin yatırım kararları verebilmelerine 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 özelliklerinin 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 futures kontratların temel özelliklerinin belirlenmesi ve bu kontratların finansal risk yönetimi açısından sunduğu bulguların değerlendirilmesidir.
Çalışmanın literatüre çeşitli açılardan katkı sağladığı düşünülmektedir.
Öncelikle, ulusal yazına bakıldığında futures piyasalar ve ohr üzerine oldukça sınırlı sayıda çalışma olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca, bu çalışmaların da oldukça baskın bir şekilde hisse senedi piyasalarına odaklandığı
ifade edilebilir. Dolayısıyla, döviz piyasalarının incelenmesi açısından ulusal yazında önemli bir boşluk olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada Euro-TL kuru üzerine yazılı futures kontratlar dikkate alınarak bu
piyasaların temel karakteristik özelliklerinin ve ohr değerlerinin incelenmesinin 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 oluşmaktadır. Veriler Borsa İstanbul’dan temin edilmiştir. Futures fiyatlar oluşturulurken öncelikle en yakın vadeli kontrattan yararlanılmış ardından, bu
ilk kontratın vadesine bir ay kala ikinci en yakın vadeli kontratın sunduğu 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 bulgulara 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 istatistikleri yapısal kırılmaların olup olmadığının belirlenmesinde,
(Sequential F) test istatistiği ise yapısal kırılmaların sayısının belirlenmesinde
kullanılmıştır.
Uzun hafıza testi olarak Lo (1991) tarafından geliştirilen R / S testinden yararlanılmıştır. Böylece spot ve futures fiyatların hem getiri hem de
varyans serilerinin uzun hafıza özelliği sergileyip sergilemediği incelenmiştir.
Koentegrasyon testi olarak Engle-Granger (1987) koentegrasyon testinden 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 dikkate alınarak modellenmesi ise Ji ve Fan’ın (2011) çalışmalarına dayanmaktadır. 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; Zakoian (1994) ile Glosten, Jaganathan ve Runkle (1993) tarafından geliştirilen 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 verilmiştir.
Alternatif yöntemlere dayalı olarak ohr değerleri hesaplandıktan sonra
bu ohr değerleri dikkate alınarak yapılan hedging işlemlerinin etkinliğinin analizine geçilmiştir. Bu amaçla da ortalama-varyansa dayalı beklenen 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
ri;

logaritmik spot getirileri;

logaritmik futures getirile-

ise ohr değerini göstermektedir.
Model 2: Hata Düzeltme Modeli (ECM)

Spot ve futures fiyatlar arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılması durumunda ohr değerlerinin hesaplanmasında ECM modeli EKK’ya göre daha uygun bir model olabilir. Çalışmada değişkenler
arasındaki uzun dönemli ilişki analizinde Denklem (2)’deki modelden yararlanılmıştır:
(2)
Burada
ve
göstermektedir.

spot ve futures fiyatların logaritmik değerlerini

ECM modeli ise Denklem (3)’te sunulmuştur:
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(3)
Burada,
mektedir.

ohr değerini;

ise hata düzeltme terimini ifade et-

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
,
koşullarının sağlanması beklenmektedir.

,

ve

Model 4: GJR-GARCH Modeli
GJR-GARCH modelinin varyans denklemi Denklem (6)’da sunulmuştur:
(6)
Burada

asimetri parametresini göstermektedir.

Model 5: EGARCH Modeli
tir:

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

log(σ t2 ) =
ω + β log(σ t2 ) + γ
Model 6: APARCH Modeli

µt −1
σ t2−1

Ι µ Ι
2

+ α  t −1 −
π
 σ t2−1


(7)

APARCH modeli Denklem (8)’de sunulmuştur:
(8)
Burada
tedir.

,

üs parametresini göstermektedir. Burada ayrıca
, -1 <

,

1 ve > 0 koşullarının sağlanması beklenmek-
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Model 7: IGARCH Modeli
IGARCH modeli Denklem (9)’da gösterilmiştir:
(9)
kısıtı

Bu denklemde GARCH modelinden farklı olarak
bulunmaktadır.
Model 8: CGARCH Modeli

CGARCH modelinin genel yapısı Denklem (10) ve (11)’de gösterilmiştir:
(10)
(11)
Burada,
zamanla değişen uzun dönemli volatilite parametresini
göstermektedir.
Model 9: ACGARCH Modeli
ACGARCH modelinin genel yapısı Denklem (12) ve (13)’te gösterilmiştir:

+

(12)
+

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

(13)
ve

ise

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;
zeltme teriminin katsayısını ifade etmektedir.

hata dü-

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 etkin hedging imkanını sunan model olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
UF yaklaşımı Denklem (16)’da gösterilmiştir.
UF =
Burada

(16)
hedge

edilmiş

portföyün

getirisini;

hedge edilmiş portföyün varyansını; ise yatırımcının
riskten kaçınma derecesini göstermektedir. Literatürle uyumlu olacak şekilde 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 olmadıklarına 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 dikkate alınarak uygulanan Engle-Granger (1987) koentegrasyon testi sonuç-
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ları Tablo 2’de sunulmuştur. Bulgular her iki model yapısı için de değişkenler 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 edilmiş ve bu kapsamda elde edilen bulgular Tablo 3 ve 4’te sunulmuştur. Bulgular 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 uygulanan otokorelasyon testi sonuçları da her iki modelde de otokorelasyon
sorunun bulunmadığını göstermektedir.
Logaritmik getiri serilerine ait betimleyici istatistikler Tablo 5’te sunulmuştur. Sonuçlar incelendiğinde futures getirilerin standart sapmasının spot getirilerin standart sapmasından daha yüksek olduğu görülmektedir . Dolayısıyla, futures getirilerin toplam riskinin spot getirilerin toplam
riskinden daha fazla olduğu ifade edilebilir. Ljung-Box Q2 (k) test istatistiği 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 hipotezini %5 anlamlılık düzeyinde reddetmektedir. Bu nedenle analizlerde
kullanılan GARCH modelleri Bollerslev-Wooldridge (1992) yaklaşımına
dayalı olarak sanki en çok olabilirlik yöntemi (Quasi Maximum Likelihood 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 gösterilmiştir. Bulgular spot ve futures getiri serilerinin kısa hafıza özelliği
sergilediği, fakat getiri serilerinin volatilitesinin uzun hafıza özelliğine sahip 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 getiri denklemlerinde ARFIMA model yapısının kullanılmamasını destekleyen 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]
*, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Köşeli parantez içerisindeki değerler
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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)

rs
Lo (1991) R/S testi
q=1
0.8879
q=2
0.8804
q=5
0.8853

Volatilite (r2)
4.4188*
4.0856*
3.4812*

rf
Lo (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 testlerine ait sonuçlar Tablo 7’de sunulmuştur. Volatilite serilerine ilişkin sonuçlar ise Tablo 8’de gösterilmiştir. Öncelikle, logaritmik fiyat serilerine
uygulanan Bai ve Perron (1998, 2003) testi sonuçlarına bakıldığında UDmax 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 )
Lns
Lnfu
Lns
SEQ F testi sonuçları
SubF(0 I 1)*
SubF(1 I 2)*
SubF(2 I 3)
Kırılma sayısı
Kırılma tarihleri
Lnfu
SEQ F testi sonuçları
SubF(0 I 1)*
SubF(1 I 2)*
SubF(2 I 3)
Kırılma sayısı
Kırılma tarihleri

UDmax
143.8154*
129.1742*

WDmax
176.8236*
170.0107*

Test istatistiği
25.3263
86.7890
1.2132
2
12.05.2006 / 02.03.2008

Kritik değerler ( %5)
11.47
12.95
14.03

Test istatistiği
Kritik değerler ( %5)
22.6058
11.47
97.6928
12.95
1.0099
14.03
2
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 kırılmalar
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
uygulanırken 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.
Maksimum 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 yapısal kırılmaya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Getiri serilerine uygulanan
Bai ve Perron (1998, 2003) testi sonuçları ise spot ve futures getiri serilerinde 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 volatilitesinde yapısal kırılmalar olduğu sonucuna işaret ettiği anlaşılmaktadır.
Yapısal kırılma sayısının tespiti için uygulanan
test istatistiği 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 edilebilir. 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 edilen ohr değerlerine ve bu ohr değerleri dikkate alınarak yapılan hedging
işlemlerinin etkinliğine yer verilmiştir. Alternatif modeller tarafından hesaplana 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
Açıklayıcı değişkenler
Sabit terim
rs(-1)
rs(-2)
rf (Ohr)
rf(-1)

Bağımlı değişken: rs
0.0080[0.4639]
-0.2996*[0.0000]
-0.0881*[0.0000]
0.734016*[0.0000]
0.2556*[0.0000]
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rf(-2)
Ecm
F istatistiği (olasılık)
DW
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0.0674*[0.0009]
-10.9826*[0.0000]
0.00000*
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 konusunda 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
Getiri denklemi
Sabit terim
-0.0018[0.8255]
rf (Ohr)
0.706251*[0.000]
Varyans denklemi
Sabit terim
0.0022*[0.0110]
ARCH
0.0898*[0.0000]
GARCH
0.9065*[0.0000]
Asimetri
Durbin-Watson 2.6593
AIC
1.220303
APARCH
Getiri denklemi
Sabit terim
0.0085[0.2850]
rf (Ohr)
0.718203*[0.000]
Varyans denklemi
Sabit terim
0.0007[0.2611]
ARCH
0.0396**[0.085]
GARCH
0.9179*[0.000]
Asimetri
-0.3683*[0.000]
Üs
2.9887*[0.001]
-

IGARCH
-0.0012[0.8750]
0.704566*[0.000]
0.0513*[0.0000]
0.948730*[0.000]
2.6576
1.231278
CGARCH
0.0034[0.664]
0.719275*[0.000]
0.1707[0.113]
0.1453*[0.000]
0.7116*[0.000]
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
Getiri denklemi
Sabit terim
0.0216*[0.0041]
rs(-1)
-0.2767*[0.0000]
rs(-2)
-0.0964*[0.0000]
rf (Ohr)
0.780975*[0.000]
rf(-1)
0.2552*[0.0000]
rf(-2)
0.0949*[0.0000]
Ecm
-9.0164*[0.0000]
Varyans denklemi
Sabit terim
0.00070**[0.0759]
ARCH
0.04852*[0.0000]
GARCH
0.95016*[0.0000]
AIC
1.116361
APARCH
Getiri denklemi
Sabit terim
0.0250*[0.0018]
rs(-1)
-0.2796*[0.0000]
rs(-2)
-0.1006*[0.0002]
rf (Ohr)
0.792654*[0.0000]
rf(-1)
0.2508*[0.0000]
rf(-2)
0.1053*[0.0000]
Ecm
-8.1540*[0.0000]
Varyans denklemi
Sabit terim
0.0250[0.1033]
ARCH
0.0438*[0.0347]
GARCH
0.9286*[0.0000]
Asimetri
-0.3902*[0.0000]
Üs
2.7194*[0.0000]
-

IGARCH

0.1501[0.1847]
0.1220*[0.000]
0.7215*[0.000]
0.9984*[0.000]

-

0.0190*[0.001]

0.0229*[0.0020]
-0.2840*[0.0000]
-0.1001*[0.0001]
0.784070*[0.000]
0.2598*[0.0000]
0.0973*[0.0000]
-9.1881*[0.0000]
0.0350*[0.0000]
0.9650*[0.0000]
1.121768
CGARCH
0.0261*[0.0004]
-0.3084*[0.0000]
-0.1259*[0.0000]
0.789486*[0.000]
0.2980*[0.000]
0.1160*[0.000]
-7.9073*[0.000]

AIC
1.090591
1.082081
*, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Köşeli parantez içerisindeki değerler
olasılık değerleridir.
Tablo 13 : ECM- GARCH Model Sonuçları
Getiri denklemi
Sabit terim
rs(-1)
rs(-2)
rf (Ohr)
rf(-1)

GJR-GARCH

EGARCH

0.0263*[0.0010]
-0.2805*[0.0000]
-0.1015*[0.0002]
0.791812*[0.000]
0.2586*[0.0000]

0.0319*[0.000]
-0.2768*[0.000]
-0.0923*[0.000]
0.791047*[0.000]
0.2681*[0.000]
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rf(-2)
0.1052*[0.0000]
Ecm
-7.9920*[0.000]
Varyans denklemi
Sabit terim
0.0015[0.1018]
ARCH
0.1450*[0.000]
GARCH
0.9220*[0.000]
Asimetri
-0.1205*[0.000]
AIC
1.090361
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]
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0.0967*[0.000]
-8.0645*[0.000]
-0.1791*[0.000]
0.2161*[0.000]
0.9858*[0.000]
0.0906*[0.000]
1.094293

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, GARCH 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
Naive (Birebir)
EKK
ECM

Ohr
1
0.637019
0.734016

Var(h)
0.393105
0.298458
0.305246

Var(uh)
0.589213
0.589213
0.589213

MV
0.332830
0.493464
0.481942

r
17
1
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 edilmemeiş
portföyün varyansını; r ise her bir modelin sıralamadaki yerini göstermektedir.

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 bulguların güvenilirliğini artıran bir unsur olduğu düşünülmektedir.
Tablo 15: Euro-TL için Ohr Değerleri ve Hedging Etkinliği (UF)
Model
Naive (Birebir)
EKK
ECM
GARCH
IGARCH
GJR-GARCH
EGARCH
APARCH
CGARCH
ACGARCH
ECM-GARCH
ECM-IGARCH
ECM-GJR-GARCH
ECM-EGARCH
ECM-APARCH
ECM-CGARCH
ECM-ACGARCH

0.001831
0.008227
0.006518
0.007007
0.007037
0.00684
0.006758
0.006797
0.006778
0.006676
0.005691
0.005636
0.0055
0.005513
0.005485
0.005541
0.00535

0.393105
0.298458
0.305246
0.301925
0.301759
0.302936
0.303479
0.303219
0.303345
0.304051
0.313381
0.314029
0.315708
0.315538
0.315896
0.315194
0.317654

k.

UF

r

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

-1.57059
-1.1856
-1.21447
-1.20069
-1.20000
-1.2049
-1.20716
-1.20608
-1.2066
-1.20953
-1.24783
-1.25048
-1.25733
-1.25664
-1.2581
-1.25524
-1.26527

17
1
9
3
2
4
7
5
6
8
10
11
14
13
15
12
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 kontratların temel özellikleri çeşitli ekonometrik analizlere dayalı olarak incelenmiştir. 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 dönemde futures fiyatlarda 2, futures fiyatların getirilerinin volatilitesinde
ise 4 adet yapısal kırılma gerçekleşmiştir. Lo (1991) R/S test sonuçları 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 çalışmaların ilgili yapısal kırılmaları ve uzun hafıza özelliklerini dikkate almasının önemli olduğu düşünülmektedir.
Çalışmada ohr değerlerinin belirlenmesinde EKK ve ECM modelleri ile birlikte GARCH, IGARCH, GJR-GARCH, EGARCH, APARCH ile
CGARCH ve ACGARCH modellerinden de yararlanılmıştır. Çalışmada
ayrıca birebir hedging yaklaşımına da yer verilmiştir. Hedging işlemlerinin 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 performans ise birebir hedging yaklaşımı sergilemiştir. GARCH modelleri için
getiri denklemlerinin ECM model yapısı dikkate alınarak modellenmesinin 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 düşünülmektedir.
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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 etkili olabilmektedir. Genel olarak bu tür etkilerin Türkiye gibi gelişen piyasa ekonomileri açısından göreceli olarak daha da önemli olduğu ifade
edilebilir. Çünkü gelişmiş piyasa ekonomilerinin aksine gelişen piyasa
ekonomilerinde gözlemlenen çeşitli yapısal sorunlar ve finans piyasalarının 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 yayılmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle gelişen piyasa ekonomilerinde döviz 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 incelendiğinde 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 politikasındaki bu önemi dikkate alındığında, Euro-TL kurundaki fiyat hareketlerinin 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 altında alternatif GARCH modellerinden yararlanılmıştır. Bu modellere bağlı 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 düşünülmektedir. Bunlardan birincisi, bu çalışmada ulusal yazındaki bir çok
çalışmadan farklı olarak, Dolar-TL kurunun değil Euro-TL kurunun finansal risk düzeyi analiz edilmiş ve bu amaçla da 8 farklı modelden yararlanılmıştır. İkincisi ve daha da önemlisi ise bu çalışmada güncel bir yaklaşım olarak özellikle %97.5 seviyesindeki ES değerlerinin hesaplanması
üzerinde durulmuştur. Çünkü, 2007-2008 küresel finans krizi sonrasında
geleneksel modellerin risk yönetimi konusunda beklenen performansı sergileyemediği 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 tutarının 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 günlük verilerden oluşmaktadır. Veriler TCMB elektronik veri dağıtım sisteminden temin edilmiştir.
Çalışmada, günlük logaritmik getiri ( ) serileri Denklem (1)’de gösterildiği gibi hesaplanmıştır :
(1)
dir.

Burada

, Euro-TL’nin

zamanındaki kapanış fiyatını göstermekte-

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 oranlarının koşullu beklenen değeri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu kapsamda Euro-TL’de taşınabilecek kısa ve uzun pozisyonlar için ES değerleri (4) ve (5)’te gösterildiği gibi hesaplanmıştır (Artzner vd., 1999):
Uzun pozisyon:

(4)

Kısa pozisyon:

(5)

Çalışmada, tüm bu analizlere temel teşkil eden
değerlerinin hesaplanmasında 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
,
sağlanması beklenmektedir.

,

ve

koşullarının

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
mektedir.

0 olması asimetrik tepkinin geçerli olduğu anlamına gel-

APARCH Modeli
Ding ,Granger ve Engle (1993) tarafından geliştirilen APARCH modeli Denklem (10) ve (11)’de sunulmuştur:
ve

)

(10)
(11)

Burada
tedir.

,

üs parametresini göstermektedir. Burada ayrıca
, -1 <

,

1 ve > 0 koşullarının sağlanması beklenmek-

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

ht = ω0 + β ht −1 + 1 − (1 − β L )


)
−1

d
(1 − φ L )(1 − L )  ε t2

(12)
(13)
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Burada , gecikme işlemcisini;
termektedir. Ayrıca burada
ması beklenmektedir.

ise uzun hafıza parametresini gös-

,

ve

koşullarının sağlan-

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,
,
larının sağlanması beklenmektedir.

,

ile

koşul-

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
sıtı bulunmaktadır.

kı-

EWMA
JP Morgan (1994) tarafından geliştirilen EWMA modeli Denklem
(20)’de gösterilmiştir:
(20)
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getiri oranını; ise
tedir.
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bir dönem önceki

olacak şekilde ağırlık faktörünü göstermek-

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 göstermektedir. 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
Euro-TL
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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*
2
Q (4)
0.0000*
Q2(12)
0.0000*
*, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Jarque-Bera test istatistiği ile LjungBox 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 getiri serisinin volatilitesinin GARCH modelleri ile modellenebileceği
anlamına gelmektedir. Jarque-Bera test istatistiği ile Q-Q grafiklerinin getiri serisinin standart normal dağılıma uymadığı sonucuna
işaret etmesi nedeniyle de GARCH modelleri Student t dağılım varsayımı ile tahmin edilmiştir.
Şekil 2: Euro-TL Getiri Serisi İçin Q-Q Grafiği
4
3

Quantiles of Normal
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16

Quantiles of Euro-TL return

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, Student t dağılım parametresi de her durumda istatistiki olarak anlamlı çıkmaktadır. 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 EuroTL 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 bulgudur. APARCH ve FIAPARCH modelleri tarafından hesaplanan üs parametresinin 1.63 / 1.64 civarında değerler alması ve bu değerlerin istatistiki
olarak anlamlı çıkması da parametresinin üssünün 2 dışındaki değerlerden de oluşabileceği anlamına gelmektedir. Diğer GARCH modelleri tarafından 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
Getiri denklemi
Sabit terim
Varyans denklemi
Sabit terim
ARCH
GARCH
Asimetri
Student t
Log Likelihood
AIC
Q2 (20)
Getiri denklemi
Sabit terim
Varyans denklemi
Sabit terim
ARCH

GARCH

GJR-GARCH

0.005422[0.5415]

0.013029[0.1454]

0.024607*[0.0000]
0.164806*[0.0000]
0.810479*[0.0000]
5.418396*[0.0000]
-4960.002
2.152147
23.8705[0.15932]
APARCH

0.024317*[0.0000]
0.204488*[0.0000]
0.818794*[0.0000]
-0.108511*[0.0000]
5.701761*[0.0000]
-4946.174
2.146586
22.5466[0.20862]
IGARCH

0.014242[0.1131]

0.005371[0.5452]

0.027252*[0.0000]
0.151453*[0.0000]

0.020361*[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
Getiri denklemi
Sabit terim
Varyans denklemi
Sabit terim
ARCH
GARCH
Uzun hafıza
Asimetri
Üs
Student t
Log Likelihood
AIC
Q2 (20)

FIGARCH

FIAPARCH

0.005499[0.5378]

0.015708**[0.0796]

0.033751*[0.0003]
0.174174*[0.0312]
0.484177*[0.0000]
0.523321*[0.0000]
5.358538*[0.0000]
-4948.945
2.147787
14.4975[0.6961]
HYGARCH

0.050578*[0.0010]
0.179844**[0.0633]
0.401747*[0.0006]
0.400654*[0.0000]
-0.309456*[0.0000]
1.631386*[0.0000]
6.035900*[0.0000]
-4924.375
2.138004
15.6829[0.6146]
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 değerlerinin 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 düzeylerine ilişkin analizlere de yer verilmiştir.
Örnek teşkil etmesi amacıyla Basel IV düzenlemeleri kapsamında yukarı 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 gösterilmiştir. 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 pozisyon 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 örneğin 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 riski 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 sunduğu 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 Loglikelihod değerlerinden yararlanılmıştır. Tablo 3 ve 4’teki bulgular kapsamında her iki kriterin de en uygun model olarak FIAPARCH modelini
gösterdiği anlaşılmaktadır. Çünkü, AIC için en küçük, Loglikelihood içinse 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
Aşağı yönlü piyasa riski
GARCH-ES
GJR-GARCH-ES
APARCH-ES
IGARCH-ES
FIGARCH-ES
FIAPARCH –ES
HYGARCH-ES
EWMA-ES
Yukarı yönlü piyasa riski
GARCH-ES
GJR-GARCH-ES

Kantil değerleri
%2.5

%5

-2.0632
-1.9852
-1.9704
-2.0311
-2.0219
-1.9424
-2.0202
-1.8089
%97.5
2.2193
2.2222

-1.6289
-1.5933
-1.6124
-1.6440
-1.6471
-1.5930
-1.6453
-1.5033
%95
1.8391
1.8275
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APARCH-ES
IGARCH-ES
FIGARCH-ES
FIAPARCH –ES
HYGARCH-ES
EWMA-ES

2.2126
2.1860
2.2396
2.2595
2.2397
2.1230
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1.8381
1.8539
1.8418
1.8251
1.8469
1.7183

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
İstikrarlı finansal sistemlerin oluşturulabilmesinde bankacılık sektörünün oldukça önemli işlevleri olduğu ifade edilebilir. Basel düzenlemeleri 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 düzenlemelerinde 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 taşınabilecek kısa ve uzun pozisyonlar için alternatif modeller kapsamında ES
değerleri hesaplanmış ve bu değeler arasından en uygun olanı belirlenmeye 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 riski 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, diğer bir ifadeyle, kişisel ve örgütsel amaçlarına ulaşabilmeleri için farklı
biçimlerde birbirlerine bağımlı olmasını gerektirir. Bu sürecin tüm çalışanlar için yapıcı ve iş birliği içerisinde gerçekleşmesini sağlayan mekanizma
ise güvendir (Mayer, Davis ve Schoorman,1995). Güven, bireyin diğerlerinin 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 yönelik barındırdıkları güven eğilimini ifade eder (Zaheer, McEvily, ve Perrone, 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 diğer çalışanlara yönelik geliştirdiği güveni, hem de kurumların birbirlerine
yönelik güvenlerini içeren iki boyutlu bir yapı olarak değerlendirilmektedir (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 güven 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 arasındaki 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 hissedildiğine 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, yardımseverlik 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 sergilediğinde, 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, motivasyon, 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, bireyin 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 ortamından 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 yöneticilerin kendi kendine hizmet eden davranışları, diğer bir ifade ile kendi 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 politika 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 bireyler üzerinde olumsuz etkilere neden olmayabileceğini ileri sürmüşlerdir.
Onlara göre, çalışanların kendi çıkarlarını en üst düzeye çıkarmak amacıyla 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, diğerlerini etkileme, kurnazlık ve dürüst olma becerilerine sahip olmakla da belirlenebilir. 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 becerisi olarak tanımlanmaktadır (Ferris ve diğer., 2005).
Siyasal becerisi yüksek olan kişiler, iş ortamındaki değişimlere kolaylıkla 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 beceri 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 sahiptirler. 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 bitenleri 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 davranışlarının başarılı olması için çıkarcı ve zorlayıcı görünmek istemezler.
Son boyut olan kişilerarası etki boyutuna göre siyasal becerici yüksek kişiler, çevrelerinde bulunan kişileri etkilemede ustadırlar. Etkili bir iletişim
biçimiyle diğerleri üzerinde yatıştırıcı ve rahatlatıcı bir etkiye sahiptirler.
Diğerlerinde istedikleri tepkileri yaratabilmek için değişebilirler ve koşullara 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 değerlendirilmektedir (Brouer, Harris ve Kacmar, 2011).
Genel olarak değerlendirildiğinde, işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri 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 oldukları 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 olmak 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 getirmeleri çok da mümkün değildir. Birçok çalışan kendi çıkarlarına ve menfaatlerine ulaşmalarını sağlayacak, ancak diğer çalışanlar ve örgüt üzerinde
birçok olumsuz sonuca neden olabilecek kendi kendine hizmet eden, aldatıcı, yıkıcı ve dürüstlükten uzak pek çok olumsuzluğu içeren davranışları
sergilemekten kaçınmamaktadır. Dolayısıyla çalışanların diğerleri üzerinde 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, örgütsel güven ve algılanan örgütsel politika arasındaki ilişkide, siyasal becerinin 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 yordayacaktır.
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 verilen modelde özetlenmiştir.

Şekil 1. Düzenleyici Etki Kavramsal Model

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2

191

Yöntem
Katılımcılar
Araştırmanın örneklemi, özel sektörde turizm, eğitim, bankacılık ve
inşaat alanlarında faaliyet gösteren firmalarda çalışan 153 kişiden oluşmaktadır. 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 içerisindeki ilişkilere ve rollere, hem de diğer çalışanların niyet ve davranışlarına ilişkin olumlu beklentilerini içerir (Shockley-Zalabak, Ellis ve
Winograd, 2000). Bu çalışmada katılımcıların örgütlere güven düzeylerini
belirlemek için Omarov (2009) tarafından oluşturulan Örgütsel Güven Ölçeği (Organizational Trust Scale) kullanılmıştır. Ölçek örgütsel güvenin
farklı boyutlarını ölçen iki farklı ölçekten oluşmaktadır: “Yöneticiye güveni” (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 geliştirilen 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 katsayıları ölçeğin tamamı için .96, yöneticiye güven için .95, çalışma arkadaşlarına 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 değerlendirmelerini içerir. Bu kavramın ölçülmesinde Kacmar ve Ferris (1991) tarafından geliştirilen Örgütsel Politika Algısı Ölçeği (Perceptions of Organizational 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 “kesinlikle 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 çalışmada 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 ulaşabilmek için kullanması olarak tanımlanan siyasal becerinin ölçülmesinde
Ferris ve diğer. (2005) tarafından geliştirilen Siyasal Beceri Ölçeği (Political Skill Inventory) kullanılmıştır. Orijinal ölçek 18 maddeden ve dört
alt boyuttan (iletişim kurma becerisi, sosyal kurnazlık, dürüstlük ve kişilerarası 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= 2226.64, p <.001). Tüm ölçeğin Cronda değişmektedir (KMO = .80,
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, yönergeler uygun olarak soruları cevaplandırmaları istenmiştir. Vermiş oldukları 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 amacıyla öncelikle araştırma değişkenleri arasındaki ilişki düzeyleri korelasyon analizi ile incelenmiştir. Daha sonra örgütsel politika algısının, örgütsel 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 (Pearson r) uygulanmıştır. Ölçek puanları arasındaki korelasyonlar ile katılım-

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2

193

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

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

2

*p<.05, **p<.01 ***p<.001

Tablo 1.’deki korelasyon değerleri incelendiğinde, örgütsel güven ve
örgütsel politika algısı arasında negatif yönde ve anlamlı ilişki bulunmaktadır (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 göstermektedir.
Regresyon Analizi
Araştırmanın ikinci hipotezi olan “örgütsel politika algısı, örgütsel güveni 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 Katsayıları; SH.: Standart Hata; R2 Değeri Açıklanan Varyansı Göstermektedir.
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Tablo 2.’de verilen analiz sonuçları incelendiğinde örgütsel politika 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 sorumludur. 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 bilgi 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 düzenleyici değişken siyasal beceri arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. Ayrıca regresyon analiziyle de örgütsel politika algısının, örgütsel güveni anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar çerçevesinde
Preacher ve Hayes (2008) tarafından geliştirilen, SPSS için INDIRECT
programı kullanılarak siyasal beceri için düzenleyici etki analizi gerçekleştirilmiştir. 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 desteklenebilmesi 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” gösterildiği gibi siyasal becerinin, örgütsel politika algısı ve örgütsel güven arasındaki ilişkide düzenleyici etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen
bootstrap yöntemi temelli regresyon analizi sonuçları Tablo 3.’de sunulmuştur.
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Tablo 3. Örgütsel Politika Algısı ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişkide Siyasal
Becerinin Düzenleyici Etkisi
b

Model

Sabit
83.21
Örgütsel Politika
-.665
Algısı
Siyasal Beceri
.703
Etkileşim Değişkeni
(Örgütsel Politika
Algısı X
Siyasal Beceri)

Siyasal Beceri
Düzeyi

-.026

SH

t

%95 BCA
Güven Aralığı
Alt Sınır

Üst Sınır

1.60

52.14***

80.0584

86.3656

.12

-5.59***

-.9007

-.4300

.13

5.48***

.4494

.9560

.01

-2.67*

-.0454

-.0068

Siyasal Beceri Durumsal Etkisi = M 1SS
%95 BCA
SH
t
Güven Aralığı
b
Alt Sınır

Üst Sınır

Düşük (-13.5407)

-.312

.20

-1.59

-.6979

.0745

Orta

-.665

.12

-5.59***

-.9007

-.4300

Yüksek (13.5407)

-1.019

.16

-6.43***

-1.3324

-.7056

Model Özeti

R =.59

Etkileşim
Sonrasında
Değişen R2

R2’deki değişim = .03

(.0000)

R2 = .35

F3,149 = 26.28***
F1,149 = 7.15*

Not: N=162; *p<.05, **p<.01 ***p<.001; Standardize Edilmemiş beta katsayıları (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 değişkeni) örgütsel güvendeki değişimin yaklaşık %35’ini (R2 = .35) açıklamaktadır. 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 düzenlendiğini, yani siyasal becerinin düzenleyici etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu bulgulara göre Hipotez 3’ün desteklenmiştir.
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Siyasal becerinin hangi düzeyinin (düşük-orta-yüksek) düzenleyici etkiye sahip olduğunu belirlemek için puan belirleme (pick a point) yaklaşımı 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 sunulmuştur. Düşük siyasal beceri düzeyinde, örgütsel politika algısının örgütsel güvene olan etkisi anlamlı değildir. Aksine siyasal beceri düzeyi yükseldikçe,
örgütsel politika algısının örgütsel güven üzerindeki olumsuz etkisi güçlenmektedir. 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 puanlarının 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 göstermiştir. Bu değerden düşük siyasal beceri puanları, örgütsel politika algısı ile
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örgütsel güven arasındaki ilişkiyi etkilememektedir. Sonuçlar örgütsel politika algısı ve örgütsel güven arasındaki olumsuz ilişkinin, siyasal beceri
puanları yükseldikçe daha da güçlendiğini göstermektedir. Bu durum örgütsel 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, çalışanlarının mutlu olmalarını sağlamalıdırlar. Çünkü günümüzün çalışma yaşamında bireylerin zamanlarının büyük bir çoğunluğu iş ortamında geçmektedir. 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 getirmeleri 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 hissedecekleri 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 düzeyde değerlendirilmektedir. Bireysel düzeyde güven, bireyin diğerlerinin niyetlerine 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 ilişkilere 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. Unutulmamalıdır ki çok sayıda çalışanın yer aldığı örgütlerde, herkesin birbiriyle uyumlu bir şekilde görevlerini yerine getirmeleri çok da olası değildir. Hemen her çalışan kişisel hedeflerine ulaşabilmelerini sağlayacak, bir
anlamda çıkarlarını ve menfaatlerini yansıtan ve destekleyen davranışlar
sergileyecektir. Politik davranışlar olarak nitelendirilen bu davranışlar kendi kendine hizmet eden, aldatıcı ve yeri geldiğinde yıkıcı sonuçlara neden
olan olumsuz davranışlardır. Bu tür davranışlar örgütün yapısında ve işleyişinde birçok olumsuz sonuca neden olmaktadır. Ancak asıl olumsuz
etkiyi çalışanlar üzerinde yaratmaktadır. Çalışanların özelliklerinden, yapılan işin niteliğinden, örgütsel yapıdan ya da iş ortamından kaynaklanabilecek 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 davranışlarla 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 arasındaki ilişkide, siyasal becerinin düzenleyici rolünün belirlenmesidir. Diğer
bir ifadeyle bu araştırma, siyasal beceri düzeyi yüksek çalışanlarda, örgütsel 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 beceri 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 politika 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 güveni 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 değerlendirilmesinin 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 politik ortamı ve yaratmış olduğu olumsuz sonuçlarla mücadele edebilmelerini 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 bunlara karşı koyma becerilerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda
örgütsel güven ve siyasal beceri arasındaki ilişkinin olumlu ve anlamlı olması da siyasal becerisi yüksek olan çalışanların, politik davranışlara karşı koyabildiklerini ve bir anlamda süreci yönetebildiklerini gördüklerinde
güven duygularının da arttığını göstermektedir.
Araştırmada da örgütsel güven ve algılanan örgütsel politika arasındaki 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 düzenlendiğini, 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 siyasal 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, çevrelerindeki kişileri ve gerçekleşen olayları anlama ve değerlendirme becerisine 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 sergilemektedirler (Ferris, Treadway, Brouer ve Munyon, 2012). Görüldüğü üzere siyasal 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 davranışları algılamaları ve bunların yaratmış olduğu sonuçları görme ve değerlendirme olasılıkları da yüksektir. Nitekim düzenleyici etki analizi sonuçları 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 ortamı 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 hizmet yeniliğinin ziyaretçilerin algıları üzerinde yaratacağı etki destinasyona
yönelik talep konusunda belirleyici olabilir. Turistik ürün tüketicisi olarak ziyaretçilerin istek ve beklentilerinin her geçen gün değiştiği düşünüldüğünde 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 bütünüyle 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 harcamadaki 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 verici 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 dönüştürülmesini sağlayabilir. Ev pansiyonculuğu, el işçiliği (halı/kilim dokuma, seramik işçiliği, örgüler v.b.), yerel lezzetler (reçeller, kuru gıdalar, organik
sebze ve meyveler, v.b.) yerel halkın doğrudan turizm faaliyetleri içerisinde 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 ziyaretçiler seyahatleri sırasında yerel halk ile birçok kez etkileşimde bulunmaktadır. 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 tanıtımı açısından destinasyona önemli katkıları olacağı düşünülmektedir.
Gezginlerin veya turistlerin yerel yaşamın dinamiklerini doğrudan deneyimleyebileceği 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 kullanımı destinasyonda ikamet eden insanların ziyaretçileri evlerinde ağırlayarak 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 yönteminin veya yeni örgütsel yöntemin işletme içi uygulamalarında, işyeri
organizasyonunda veya dış ilişkilerde uygulanması” şeklinde ifade edilmiştir (Paksoy ve Ersoy, 2016:415).
Roberts’e (1987) göre yenilik, buluş ve kullanım faktörlerinin toplamından meydana gelmektedir. Buna göre buluş, yeni fikirlerin üretilmesi
ve uygulamaya hazır hale getirilmesi için sarf edilen çabaları ifade etmektedir. Kullanım ise, bulunan fikirlerin ticari anlamda geliştirilmesi ve dağıtılmasını açıklamaktadır. Dolayısıyla yenilik, üretilen fikirlerin insanların
hayatlarında somut olarak kullanabilecekleri şekilde yaygınlaştırılması anlamını taşımaktadır (Elçi, 2006:26).
Yenilik, işletmenin iç ve dış çevresinin değerlendirilmesiyle birlikte
yönetim şekli, örgütsel yapısı, süreçlerin dizayn edilmesi ve ürünlerin geliştirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Tekin ve Durna, 2012:93).
Oslo kılavuzunda dört tür yenilik ayrımı yapılabileceğinden bahsedilmektedir. Buna göre yenilik; ürün bazlı yenilikler, süreç yenilikleri, pazarlama yenilikleri ve organizasyonel yenilikler olarak sınıflandırılabilir
(Oslo Kılavuzu, 2005: 51).
Hizmet/ürün yeniliği, “yeni veya yetenekleri açısından önemli ölçüde iyileştirilmiş bir ürün veya hizmetin pazarda tanıtımı” olarak tanımlanmaktadır. Ürün yeniliği, tüketicilerin istek ve beklentilerini karşılamak
amacıyla yeniden tasarlanmış ürünlerin geliştirilmesi ve sunumunu kapsamaktadır (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 ölçüde değiştirilmiş, üretim ve dağıtım yöntemleri veya diğer destekleyici aktivitelerle, tekniklerde, araçlarda değişimin uygulanmasından oluşmaktadır
(Çamlı, 2010:15).
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Pazarlama yeniliği, mal ve hizmetlerin pazarda kabul edilebilirliğini artırmak, yeni pazarlar elde etmek veya işletmenin satışlarını artırmak
amacıyla ürünün tasarlanması, paketlemesi, promosyonu, yerleştirmesi ve
fiyatlandırması gibi konularda önemli değişimler sağlayarak yeni pazarlama yöntemlerinin uygulanmasıdır (Potecea ve Cebuc, 2011).
Organizasyonel yenilik, işletmelerin iç ve dış çevreyle olan ilişkilerine yönelik olarak yapılan tüm faaliyetleri kapsayan yenilik süreci olarak
tanımlanmaktadır. Organizasyonel yeniliğin işletmelerde başarıyla uygulanmasıyla; yönetim maliyetlerinin düşmesi, işlem maliyetlerinin azalması, çalışanlarda bağlılığın ve verimliliğin artması gibi birçok konuda işletmelerin kolaylık yaşayabileceği düşünülmektedir (Uzkurt, 2012: 66).
Üretkenliğin artmasında önemli bir araç olarak görülen yenilik rekabet 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 büyümenin 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. Dolayısıyla yenilik ülkelere ekonomik katkı sağlamanın yanında toplumsal faydalar 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 üretkenlik, 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 rekabet ortamında destinasyonlar için önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu
anlamda destinasyonun paydaşlarından kamu ve özel sektör arasındaki bilgi 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 pazarlanmasının 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 artırmaları için destinasyonlarda ürün çeşitlendirmesine gidilmesi anlamında
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yenilikçi bir bakış açısının sağlanması gerektiği dolaylı olarak vurgulamaktadırlar.
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 kapsayan 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 yöneticileri tarafından güçlü turistik arz kaynaklarının talep yaratacak biçimde
çeşitli tanıtım araçları (medya organları, broşürler, tanıtım filmleri, fuar
organizasyonları vs.) kullanılarak işlenmesini ve hedef kitleye ulaştırılmasını ifade eden bir kavram olarak tanımlanabilir.
Destinasyon tanıtımı yalnızca turistleri bölgeye çekmek için değil
aynı zamanda turistlerin destinasyonu deneyimlemeleri sırasında da devam eden bir süreçtir. Tanıtım araçlarının önemli unsurlarından biri olan
tutundurma kavramı bu süreç içerisinde önemli rol oynamaktadır. Destinasyonun deneyimlenmesi sırasında ziyaretçi memnuniyetini etkileyen,
işletmeler, etkinlikler ve yerel halk gibi birçok unsur bulunmaktadır. Dolayısıyla 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 geliştirilmesi yöneticilerin kontrolünde gerçekleşebilir. Fakat yerel halkın bu süreçte etkin olması için önemli bir halkla ilişkiler faaliyetine ihtiyaç vardır.
Destinasyon tanıtım stratejileri açısından yerel halkın turistik hareketliliği kabullenmemesinin veya karşı çıkmasının ziyaretçilerin memnuniyetini 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 maliyetlidir. 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 çekebilecek 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 çeşitlendirmesi ile ulaşabilir.
Turistik Ürün Çeşitlendirmesi
Destinasyon yönetimlerinin destinasyon tanıtımlarında yenilikçi paradigmaların geliştirilmesine önem vermesi gerekmektedir (Paskaleva-Shapira, 2007:109). Başarılı bir turizm yönetimi, ziyaretçilerin faydalanacağı
ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, inovasyonu ve çeşitlendirilmesine bağlıdır (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 heyecanların uyanmasını sağlayabilir.
Turistik ürün çeşitlendirme kavramı; standart turistik ürünlerin dışına
çıkılarak destinasyonun veya turizm işletmesinin sahip olduğu sosyal, tarihi, kültürel ve doğal kaynakların ulaşılabilir bir duruma getirilip, yönetimler 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 ürünlerin ortaya konulmasıdır. Diğer ürün çeşitlendirme uygulaması ise mevcut 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 turistik yörede yeni bir deneyim yaşayacakları farklı turistik ürünleri de araştırmaktadırlar. Gelişmekte olan ülkeler özelinde, turizmden elde ettikleri
payı artırmak için turistik ürün çeşitlendirmesi kaçınılmaz bir olgudur (Güzel, 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, destinasyonların sahip olduğu farklı turistik kaynakların dikkatli ve dengeli olarak en
yoğun şekilde turizm pazarında birer ürün olarak değerlendirilmeleri gerekmektedir (Kerimbekova, 2010:28).
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Destinasyonlarda turistik ürün çeşitlendirmesi açısından rekabet gücünü 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 gösterilebilir.
Ev Restorancılığı
2006 yılında New York’ta başlayan ev restorancılığı trendi 2009 yılında 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 ürünlerle işlenerek ziyaretçilere sunulmasıdır. Dünya üzerinde toplam 30.000
ev restoranı olduğu tahmin edilmektedir. Evlerini ve mutfaklarını bir restorana dönüştüren ev sahipleri yerli ve yabancı ziyaretçilere veya gezginlere 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 oluşan talep doğrultusunda ziyaretçileri evlerinde ağırlayarak bütüncül bir yeme-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 gerekmektedir. 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 almamaktadır. Farklı ülkelerden diğer ziyaretçilerle birlikte bu deneyimin yaşanması ziyaretçilere çok kültürlü bir ortam sunmaktadır.
• Yerel kültürü ve destinasyonu doğrudan tanıma fırsatı sunar. Yapılan sohbetler neticesinde bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerinin öğrenilmesinin yanında ziyaretçilere farklı bir ülkenin yemek kültürünü tanıma
ve deneyimleme fırsatı sunmaktadır.
• Ziyaret edilen destinasyondaki aile yapısı ve yaşam biçimleri konusunda 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. Destinasyonda 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 gerçekleştiğini 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 destinasyon ile ilgili birçok unsurun tanıtıldığı bir ortamın oluştuğundan bahsedilebilir.
Destinasyon Tanıtımı ve Ev Restorancılığı
Turizm şehirlerinin rekabet edebilmesi açısından, şehir genelinde entegre yönetim yaklaşımlarına dayalı olarak tüm paydaşlara (turistler, iş dünyası 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 doğrudan etkileyebilir. Bu sebeple bu tür bir hizmetin destinasyon tanıtım aracı
olarak kullanılabilmesi için belirli standart kriterler oluşturulmalı ve sürekli denetim altında tutulması gerekmektedir.
Yeni turistik deneyim arayışında turistler için önemli bir fırsat olarak
değerlendirilebilecek olan ev restorancılığının başarılı bir şekilde uygulanması ile destinasyonlarda birçok farklı kazanım elde edebilirler. Bu kazanımlar şu şekilde sıralanabilir;
• Öncelikle destinasyondaki çekicilik unsurlarına destek olabilecek
bir turistik ürün/hizmet çeşitlendirmesi sağlayabilir.
• Ev restorancılığı, destinasyonda turistlerin ziyaret ettikleri alanların genişlemesini sağlayabilir. Normalde turistlerin hiç girmediği bir sokağa 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 tanımasına paralel olarak ev sahipleri ve yerel halk da farklı kültürler ile
daha fazla etkileşime girebilir.
• Bu hizmet türünün yaygınlaşmasıyla örgütsel yapıdaki yiyecek-içecek işletmelerindeki rekabet ortamının ve hizmet kalitesinin artması sağlanabilir.
• Ev restorancılığının destinasyon için en önemli kazanımlarından
birinin de destinasyonda ekonomik olarak bir katma değer yaratabileceğinden söz edilebilir.
Sonuç
Destinasyonlar açısından yeni hizmet türleri ortaya koymak ve bu hizmet türlerini farklılaştırmak rekabet üstünlüğü sağlama açısından son derece önemli görülmektedir. Ziyaretçilere yeni bir deneyim sunmak önemli
bir çekicilik olarak değerlendirilebilir. Bu açıdan ev restorancılığının destinasyon tanıtımı açısından birçok fırsatlar sunduğunu belirtmek mümkündür. Diğer bir deyişle ev restorancılığının destinasyon tanıtımı sürecinde
kullanılabilecek önemli araç olduğundan bahsedilebilir.
Yerel kültürün tanıtılması, yerel yaşamın öz biçimde sunulması, yerel halkın destinasyondaki turizm hareketliliğine daha yatkın olmasının
sağlanması gibi birçok açıdan ev restorancılığının destinasyonlara katkısı
olabileceği düşünülmektedir. Özellikle yiyecek ve içecek kültürünün korunması 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 uygulanmasıyla elde edilebilir.
Destinasyon tanıtım sürecinde ev restorancılığının bir araç olarak kullanılması için bölgeyi en iyi şekilde tanıdığı düşünülen yerel yöneticilerin 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 seyahatleri 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 kapsayan sosyal bir olay olarak nitelendirilebilir.
Turizm sektörü, tüm ülkelerde daha çok ekonomik getirileri yönünden
değerlendirilmesine rağmen, farklı kültürel yapılardaki insanların, seyahat 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 çeşitlendirilmesinin gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda, el sanatları ürünlerinin
turizm ürünü olarak kullanılması bu çeşitliliğe hizmet edecektir. Kültürel 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 istemektedir.
Destinasyonların kültür ve yaşam tarzlarını yansıtan el sanatları ürünleri, 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 yaratması, 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 argümandır. Denizli’nin Serinhisar ilçesi de kültürel mirasını ve geleneklerini 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 tasarımlarının 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 değerlerini 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, yöreyi 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 içinde yaşadığı topluma gerek evrensel kültüre önemli değerler katan unsurlarından 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 kullanımında destinasyona önemli katkı sağlamaktadır. Geleneksel el sanatları 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 özlemi unutturan, yörenin kültürünü yansıtan, turizmin gelişmesini ve turizm
faaliyetlerinin tüm yıla yayılmasını sağlayan, şehrin tanıtımına katkıda bulunan 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 oluşturduğu ifade edilmiştir (Can, 2013). El sanatları ürünleri, turizm bölgelerinde turistlerin özgünlük aramaları sebebiyle büyük bir talep görürken, sanayileşmenin yoğunlaştığı bölgelerde yok olmaya başlamıştır (Öter, 2010).
Yöredeki tarımsal ve hayvansal üretime, yörenin coğrafik koşullarına,
iklim şartlarına, bitki örtüsüne, toprak türüne göre bölgeden bölgeye farklılık ve çeşitlilik gösteren; yöre halkının zevklerini, günlük ihtiyaçlarını ve
en önemlisi geleneklerini yansıtan el sanatları ürünleri, hem yörenin kültürel değerleri hem de turizm açısından bu değerlerin kullanılabilmesi yö-

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2

219

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 aktarılmasını sağlamaktadır (Öztürk, 2014). Turizm ile el sanatları arasındaki
ilişkinin, özgün olması, kültürel bir işleve sahip olması, tarihsel açıdan bütünlüğe 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 yabancı 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 ürünlerinin çeşitliliğine ve turistik anlamda bir çok avantaja sahip olmasına 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 kullanarak ürettikleri urgan, yün çorap, üç etek, yorgan ve toprak bardakların,
günümüzde kültürel turizme olan katkısını ve turistik anlamda değerlendirilme olanağını incelemektir.
Urgancılık
Serinhisar ilçesinde ata mesleklerinden sayılan, hatta bir zamanlar ilçenin önemli gelir kaynaklarından biri olan urgancılık, son yıllarda varlığını zorlukla sürdürmektedir. Eskiden Pazar günleri ilçede özel olarak
“Urgan Pazarı”nın kurulduğu bilinmektedir. Günümüzde ise kendirin yerini 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 tellenmesinin 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/Yoresel-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 gösterdiği 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 başlanmaktadır. 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 herhangi 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 taşıyabildikleri ve her yerde örebildikleri için yaygın olmuştur (Akpınarlı,
1997). Dolayısıyla, kadınlar ördükleri yün çorapları çeyizlerine koydukları
gibi, bunların satışını yaparak ev ekonomilerine de katkıda bulunmuşlardır. Bu bağlamda, turistik bir değer olarak yün çorap örücülüğü üretiminin
ve satışının sağlanması ile yöredeki kadınların ekonomik anlamda güçlendirilmesi mümkün olabilir.
Üç Etek
Türk kültürünün çok renkli ve ayrıntılı bir panoramasını oluşturan kadın giysileri, toplumsal kültür değerlerinin önemli unsurlarındandır. Yöreye 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 etnografik özelliğini koruması için dolaylı olarak desteklenmektedir. Üç eteğin dikilmesi işlemi, Serinhisar yöresinde “keten kesme” ritüeli ile başlamaktadır. 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 Merkezi). Göynekler, şalvarla birlikte üç eteğin içine giyilen uzun kollu, kısa kollu veya kolsuz olabilen, iç giyim olarak nitelendirilen giysilerdir. Göynekler, 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 örneklerde, dalgaların üzerinde, yakada ve kolda sim, sırma, sutaşı, kurdele işlemeleri 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 bulunmaktadır (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 eseri ve tören eşyası olma özelliği de taşımaktadır. Hatta öyle ki, Türkçenin
tüm lehçelerine sahip olduğu isim değişmeden girmiş atasözlerinde ve deyimlerde ve hatta türkülerde yaşayan bir el ve ev sanatı olarak yerini almıştır. 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 saraylarda atlastan, dibaya ve ipeğe kadar pek çok kumaş çeşidiyle süslenerek ve
yorgan ustasının farklı dikiş teknikleri kullanılarak üzerine desenler işlediği somut olmayan kültürel miras içinde de yerini almıştır (Bknz. Fotoğraf 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 ustalarının askerliklerini yaptıktan hemen sonra Milas’a giderek burada yorgancılığı 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 tercih 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 toprak bardakçılığında bilinen ve tanınan bir merkezdir. Saksı, küpeç, göveç
tenceresi, testi, bardak gibi belli başlı ürünlerden meydana gelen geleneksel 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 üretmeye 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 adlandırılan 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 alınarak 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 ESİNLENEREK 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 olmadan turistik açıdan değerlendirilmesi ve örnek hediyelik eşya tasarımlarının gerçekleştirilerek turizme kazandırılması bağlamında, Fatoş Neslihan
Arğun tarafından iki farklı hediyelik eşya tasarımı gerçekleştirilmiştir.
Orijinal olan bu tasarımlardan ilki, Serinhisar’da dikilen ve düğünlerde giyilen üç etek kumaşı ve siyah sutaşı denilen süsleme elemanı kullanılarak gerçekleştirilen aydınlatma amaçlı abajurdur (Bknz. Fotoğraf 2224). Fotoğraflarda bulunan abajur, aydınlatma biliminin temel ilkeleri göz
önüne alınarak düzenlenmiştir. Aydınlatma elemanında, aydınlatan ışığın
rengi, aydınlanan kumaş örneği ve kumaş üzerindeki yüzeylerin renkleri 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 bezenmiştir. 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 kısmında ise Serinhisar’da üretilen toprak testi kullanılmıştır. Toprak testi doğal 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 yörede 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 topladığı 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 karılarak şekillendirilmesiyle yapılmıştır. Yöredeki düğünlerde, büyük toprak
testilerin içine buğday doldurulmakta, gelin geleceği evin önünde geline
verilerek yere atıp kırması istenmektedir. Testinin gelin tarafından kırılarak buğdayların serpilmesinin, o evin bereketli olmasını sağlayacağına inanılmaktadır.(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 hammaddeleri 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 turistlerin, yöre halkının ve özellikle yeni kuşakların bu ürünlere ilgisinin çekilmesi için Valilik, Belediye, Halk Eğitim Merkezleri, İl Turizm Müdürlüğü,
Üniversite, Yerel Sanat Kuruluşları ve Meslek Odalarının ortaklaşa ve koordineli bir şekilde çalışmasının yararlı olacağı ifade edilebilir.
2. Serinhisar Belediyesinin öncülüğünde, Serinhisar’a ait el sanatları
ürünlerinin tanıtımı amacıyla çeşitli fuar ve festivallere katılım sağlanabilir. Yörede belli dönemlerde başta toprak bardak üretimi olmak üzere, el
sanatlarını konu alan kültürel ve turistik aktiviteler, yerli ve yabancı turistlerin bizzat üretime katılabileceği atölye çalışmaları düzenlenebilir.
3. Halk eğitim merkezlerinde halen faaliyet gösteren yorgancılık kurslarının yanında, toprak bardak yapımı, yün çorap örücülüğü ve urgancılıkla
ilgili kurslar açılabilir. Ancak unutulmaya yüz tutmuş el sanatları kapsamında 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 kadınların hediyelik eşya anlamında geleneksel el sanatları üretimini gerçekleştirmeleri ve ekonomiye katkı sağlamaları söz konusu olabilir.
4. Serinhisar yün çorapları, üç etekleri ve yorganları, modern yorumlamalarla 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 düşünülebilir.
5. Urgancılık, toprak bardakçılık, yün çorap örücülüğü, üç etek dikimi
gibi işlerle geçimini temin edenlere ya da az sayıda kalan ustalara finansal kaynak sağlanması, usta-çırak geleneğinin canlandırılması önerilebilir.
Ayrıca, el sanatları ürünlerinin pazarlanmasına yönelik olarak Turizm merkezleri 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-

228

Seher CEYLAN, Fatoş Neslihan ARĞUN, Meruyert KAYGUSUZ

diyelik eşya olarak üretilmesi ile yörenin turizm ve ekonomisine katkı sağlanacağı 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 Devriminden bu güne gerçekleşen tüm sosyo-ekonomik dönüşümlerin temelinde
yer almıştır. Makinelerin üretimde temel bir fonksiyon edinmesiyle insan
gücüne duyulan ihtiyacın azalması, istihdamı etkileyerek işsizlik durumunu artırarak ülke ekonomilerinin temel sorunları arasında yer almakta; bazı
mesleklerin yok olması, buna nazaran yeni vasıflar gerektiren bazı yeni mesleklerin 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 birbirleriyle eşzamanlı olarak iletişim halindeki makine veya robotlar temeline
dayalı bir endüstri modelini gündeme taşımıştır. Endüstri 4.0, Dördüncü Endüstri (Sanayi) Devrimi, Endüstriyel İnternet veya İnternet Plus gibi ülkelere
göre farklı adlarla adlandırılan bu süreç sosyal alanda da etkilerde bulunmakta 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 Amazon firmasının Amazon Go isimli ilk ‘insansız mağaza’sı açılmıştır. Endüstri 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 sonucu sermaye artışına dayalı olarak endüstri, aile şirketleri ve küçük işletmelerden mekanizasyon ve fabrikalara doğru evrilmiştir (Çiftçioğlu, Mutlu, 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 boyutlarına girmesi ayrıca Fordizm olarak adlandırılan montaj hattının fabrikalarda hayata geçmesi bunda etkili olmuştur (Öcal ve Altıntaş, 2018 vd.).
Üçüncü Endüstri Devrimi ise 1960’larda bilgisayarların ortaya çıkmasıyla 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).
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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 endüstri politikasında ve 2012 yılı Yüksek Teknoloji Stratejisi’nde yer almış
olup, bu bağlamda Alman endüstrisinin küresel rekabet edebilirliğini korumayı amaçlayan tutarlı bir politika çerçevesi ile öncelikleri belirleyen
ve üretimdeki bir dizi teknolojik değişikliği kapsamakta ve tanımlanmaktadır (AP, 2016: 20 vd.). Literatürde genel olarak Endüstri 4.0 ya da Dördüncü 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 bölümleri 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 gelişme olan E 4.0, mal ve hizmetlerin nasıl üretileceğine dair günümüz teknolojik 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 Fabrikalar’ kavramı ile karakterize edilen E 4.0’ın (Jerman vd., 2018:402) doğuşunda 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)
2018
2022
Makinelerin
Fonksiyonları
Makine
İnsan
Makine
İnsan
Akıl yürütme ve karar
%19
%81
%28
%72
verme
Koordinasyon, geliştirme, %19
%81
%29
%71
yönetme ve danışmanlık
İletişim ve etkileşim
%23
%77
%31
%69
Yönetme
%28
%72
%44
%56
Fiziksel ve manuel
%31
%69
%44
%56
çalışma faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi
İşle ilgili bilgileri
%29
%71
%46
%54
belirleme ve değerlendirme
Karmaşık ve
%34
%66
%46
%54
teknik faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi
İşle ilgili bilgi arama ve
%36
%64
%55
%45
alma
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)
İletişim ve etkileşim

2018
17

2022
25
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Karmaşık ve
teknik faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi
Fiziksel ve manuel
çalışma faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi

21

36

31

48

Kaynak: Future of Jobs Survey 2018, World Economic Forum, s. 43
Tablo 3: Otomotiv, Havacılık, Tedarik Zinciri ve Nakliye Sektörlerinde İşgücünün Önem Kazanan ve Kaybeden Rolleri: 2018’de ve 2022’de
Ortaya çıkanlar

2018’de % 8 2022’de % 21
Roller:
Veri Analistleri ve Bilim Adamları

Azalanlar

2018’de % 41

2022’de % 26

Roller:
Montaj ve Fabrika İşçileri
Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi
Veri Girişi Görevlileri
Uzmanları
Müşteri Bilgileri ve Müşteri
Proses Otomasyon Uzmanları
Hizmetleri Çalışanları
Yazılım ve Uygulama Geliştiricileri Muhasebeciler ve Denetçiler
ve Analistleri
Muhasebe, Defter Tutma ve
İnovasyon Profesyonelleri
Bordro Katipleri
Satış ve Pazarlama Profesyonelleri İdari ve Yönetici Sekreterler
Hizmet ve Çözüm Tasarımcıları
Ulaşım Görevlileri ve
Ürün Yöneticileri
İletkenleri
Endüstri ve Üretim Mühendisleri
Malzeme Kayıt ve Stok Tutma
Tedarik Zinciri ve Lojistik Uzmanları 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 uğradığı görülmektedir.
Üretim biçimindeki dönüşüm E 4.0’ın ana argümanıdır. Buna göre
alışılagelen merkezileşmiş ve kitlesel mahiyetteki üretim tarzı artık, merkezileşmeden 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 mükemmellik ön plana çıkmaktadır” (Çelik, Güleryüz, Özköse, 2018: 87).
Dünya Ekonomik Forum’una göre 2022’e kadar iş dünyasını olumlu 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 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 doğmaktadır. Bununla beraber yüksek nitelikli insan kaynağının kilit bir role sahip
olduğu söylenebilir (Efeoğlu, Bozkurt, 2018: 289 vd.). Yaşanan gelişmelerin işgücü piyasasında nitelikli çalışanlara olan ihtiyacı arttıracağı ve niteliksiz konumdaki çalışanların işsizlik sorununu giderek büyüteceği yönünde 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 güncel ihtiyaçlara cevap olarak Endüstri 4.0’ın istihdama getireceği kazanımlar
olarak değerlendirilecektir (Çakır, 2018: 97). Burada belirtilmesi gereken diğer bir konu da işgücündeki niteliklerin değişmesine koşut yeni neslin bek-
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lentilerinin de farklı olduğudur (Çiftçioğlu, Mutlu, Katırcıoğlu, 2019: 33).
İşgücü piyasalarında bilgisayarlaşmanın yaygınlaşması, rutin ve yoğun işler ağırlıkta olmak üzere istihdamın azalmasında etken olmaktadır
(Çiğdem, 2019: 168). Grafik 1’de World Economic Forum’a göre iş rollerinde 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 Rollerinin 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 gerekmektedir. Birincisi, teknolojinin neden olduğu bozulma ve otomasyonun, emek
yerine sermayeyi ikame etmesi ve işçileri işsiz kalmaya zorlamasının yarattığı 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 etmektedir.” (Çiğdem, 2019: 170).
2025’e kadar öne çıkacak 10 (on) mesleğin endüstriyel veri bilimciliği, robot koordinatörlüğü, IT/loT çözüm mimarlığı, endüstriyel bilgisayar
mühendisliği, bulut hesaplama uzmanlığı, veri güvenliği uzmanlığı, şebeke 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 durumuna göre iş rollerinin durumları gösterilmektedir.
Tablo 4: 2018-2022 Döneminde İstikrarlı, Yeni ve Gereksiz İş Rollerine Örnekler, Tüm Sektörler
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Stabil 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

Yeni Roller
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
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Gereksiz Roller
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 gelişmeye bağlı olarak işgücünden beklenen beceri talepleri gösterilmektedir.
Tablo 5: Becerileri Talebi Karşılaştırması, 2018 vs 2022, İlk On
2018

Trend 2022

Analitik Düşünme ve Analitik Düşünme ve
İnovasyon
İnovasyon
Karmaşık Problem
Çözme

Aktif öğrenme ve
öğrenme stratejileri

Eleştirel düşünme ve
analiz
Aktif öğrenme ve
öğrenme stratejileri

Yaratıcılık, özgünlük
ve inisiyatif
Teknoloji tasarımı ve
programlama

Yaratıcılık, özgünlük Eleştirel düşünme ve
ve inisiyatif
analiz
Detaylara dikkat,
güvenilirlik

Karmaşık Problem
Çözme

Duygusal zeka

Liderlik ve sosyal etki

Declining, 2022
Manuel el becerisi,
dayanıklılık ve
hassasiyet
Bellek, sözel,
işitsel ve mekansal
yetenekler
Finansal, maddi
kaynakların yönetimi
Teknoloji kurulumu
ve bakımı
Okuma, yazma,
matematik ve aktif
dinleme
Personelin yönetimi
Kalite kontrol ve
güvenlik bilinci

Akıl yürütme,
Koordinasyon ve
problem çözme ve
Duygusal zeka
zaman yönetimi
düşünce
Liderlik ve sosyal
Akıl yürütme, problem Görsel, işitsel ve
etki
çözme ve düşünce
konuşma becerileri
Koordinasyon ve
Sistem analizi ve
Teknoloji kullanımı,
zaman yönetimi
değerlendirmesi
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 analistleri, satış ve pazarlama profesyonelleri, genel müdür ve yöneticiler, veri
analistleri ve bilim adamları, genel ve operasyon yöneticileri, satış temsilcileri, toptan ve imalat, teknik ve bilimsel ürünler, insan kaynakları uzmanları, 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 profesyonelleri, 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 danışmanları, finansal analistler.
Almanya’da yükselen yetenekler; analitik düşünme ve yenilik, yaratıcılık, özgünlük ve inisiyatif, aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri, teknoloji tasarımı ve programlama, eleştirel düşünme ve analiz, karmaşık problem 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 yöneticiler, veri analistleri ve bilim adamları, genel ve operasyon yöneticileri, 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, teknoloji tasarımı ve programlama, eleştirel düşünme ve analiz, karmaşık problem 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, finansal analistler.
İngiltere’de yükselen yetenekler; analitik düşünme ve yenilik, yaratıcılık, özgünlük ve inisiyatif, aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri, teknoloji 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 tasarımı 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 zeminini oluşturmaktadır. Teknolojik ilerlemeye ayak uyduramayan ülkelerin 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 işgücünü oluşturabilmek küresel dönüşüme adapte olmanın başlangıcını oluşturmaktadır.
Türkiye’nin de ihtiyaç duyulan her türlü alt yapı ve düzenlemenin
oluşturulması suretiyle üretim kültüründe bu gelişmelere uygun yapıya sahip 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, etnisite, cinsiyet ve benzer birçok nedenle ortaya çıkan sınıfsal, ırksal ve
kategorik eşitsizlikler bilimsel çalışmaların odak noktasında yer almaktadır. 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 yorumlamaya yönelik gerçeklik, materyalizm, idealizm, modernizm ve ilerleyen
süreçte postmodernizm gibi temel model ve akımlardan hareketle felsefeden 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 eşitsizliklerle 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 beklenmektedir. 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 yöntemlerin kullanımı ve metodolojik bir endişe de henüz ciddi anlamda oluşmamıştır. Oysa sosyal yaşamın dijital yönünün yalnızca genel model ve
akımlar dışında, her yanı sarmaya başlayan farklı ağ ve ilişkilerle açıklanması ihtiyacı da ortadadır (Lupton, 2013). Bilgi toplumundaki farklılaşma
ve eşitsizlik durumu yalnızca niceliğe bağlı bir durum değildir. Genel farklılaşma 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, kullanım 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 uzmanlaştırmayla 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 kadar 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, kullanımda ve beceride farklı eksenlerle ortaya çıkan dijital eşitsizliklerin yalnızca bir bölünme veya tersine bir kalkınma sorunuyla ilişkili olmadığı ortadadır. 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 sağlık 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 ortaya çıkmaya başlayan yeni bir eşitsizlik biçimi olarak dijital eşitsizliklerin
önemine vurgu yapılmaktadır. Dijital eşitsizliklerle uğraşmadan 21. yüzyılın sosyal manzarasını anlamak mümkün görünmemektedir (Selwyn ve
Facer, 2007). Bireylerin dijital etkileşimleri ile dijital sermayeleri, erken
dönem eğitimden akademik performansa, çalışma hayatında işgücü piyasası 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 getirmektedir (Gillwald, 2017). Dijital etkileşim ve sermayelerine göre avantajlı 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 araçlarının kontrolü şeklinde ilk olarak Amerika’da Bill Clinton yönetimi sırasında 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 üzerine 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, kültürel, politik ve sağlık açılarından dışlanmaları ya da katılım düzeylerindeki
farklılaşmalara dönüşmüştür. Söz konusu eşitsizliğin belirlenmesi için dijital 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 izleriyle 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 topluluklarına genelleştirilebilir şekilde ele alınan eşitsizlik meselesi, sosyal araştırmacılar 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 bırakmama 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, doğrudan 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), coğrafya ile çalışma, girişimcilik ve tüketim gibi diğer sosyo-ekonomik olanaklara (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 kaynakların 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 dijital 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 boyunca ortaya çıkan dijital eşitsizliklerin sonuçları incelenmeye değer görünmektedir. 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 göstergelerinden biri dijital ortamda bırakılan ayak izleridir. Sosyal medya kullanımının 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 çocuğun 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 önemli 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 ailelerdeki çocukların daha az bağlantılı akranlarından farklı yetişme durumları 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 farklılıklar bulunmaktadır (Cotten ve diğerleri, 2014). Ortaokul çağından sonra ve
Ortaokul çağına ulaşmış ve ekonomik avantajı olan çocuklar diğerlerinden daha fazla dijital kaynaklardan yararlanabilirken, diğer tarafta akranlarına göre az kısıtlı imkanlar nedeniyle yeterli erişime sahip olmayan
gençler ise ekran zamanlarını rasyonel hale getirmekten ve web becerilerini 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 olarak 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 edebildiğinden (Chesley, 2014) daha hızlı işe girebilmektedir. Böylece bu aşamada yeni bir dijital eşitsizlik biçimi ortaya çıkmaktadır; devam etmekte olan
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birden fazla dijital bilgi akışında uzmanlaşabilen bireyler, bu bilgi akışlarını 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. Beyaz 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 dezavantajlı yaşlılarda gelişmemiştir. Dolayısıyla, dijital eşitsizliğin olumsuz
bölümüne düşenler çoğunlukla yaşlılar olmaktadır. Aynı zamanda daha ileri yaşlarda emeklilik neticesinde etkin dijital katılımın sağladığı avantajlardan 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. Gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalardan toplanan kanıtlara göre kadınlar
ve erkekler arasındaki bilgisayar ve mobil cihaz kullanımı ile internet erişimindeki farklılıkların kapandığını göstermektedir (OECD, 2018, s.2249). Erkeklerin ve kadınların mobil cihaz, bilgisayar ve diğer donanımlar
ile çevrimiçi ortamda gerçekleştirdikleri etkinlik yelpazesi karşılaştırıldığında, kadınların kullanım sıklığı daha düşüktür. Ancak iletişim, eğlence,
eğitim ve üretim gibi farklı kullanım yoğunluklarının karıştırılmaması gerekir. Çünkü söz konusu durumlar cinsiyete göre birbirinden farklılaşabilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler de dahil i) beceriye, iletişime ve içerik
üretim desenlerine ve ii) teknoloji içeren işlerle ilişkili işgücü piyasası süreçlerine göre cinsiyetlendirmenin iki temel yolla dijital eşitsizlikle kesiştiği 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 ilişkilendirilebilir. 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, gelişmiş ülkelerde de benzer bir eğilim söz konusudur. Gelişmekte olan ülkeler
ile Japonya ve Güney Kore gibi gelişmiş ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri (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 anahtarı ve aynı zamanda ekonomi, girişimcilik, işgücü piyasası ve tüketim ilişkilerinde 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 farklılıkların 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 olanaklardan 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 gelişmelere eşlik eden sosyal ve ekonomik eşitsizlik, dijital uçurum olarak
bilinen şeyin eğitimin yanı sıra iş ve çalışma hayatında da doğmasına neden olmuştur.
Dijital bölünme ile eşitsizlikteki farklılıkların görünümünün belirlenmesi 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 arasında önemli bir uçurum olduğu reddedilemez. Eğitimin ilk basamaklarında,
ödevlerini yapmaya çalışırken teknolojinin yetersiz olduğu durumlarda öğrencilerin karşılaştığı zorluklar nedeniyle eşitsizlikler ortaya çıkmaktadır
(Moore ve diğerleri, 2018). Dijital olanaklara erişimi olmayan öğrenciler
açısından, öğretmenler teknoloji tabanlı öğrenmeyi günlük müfredatlarına dahil ettikçe boşluk genişlemeye devam edecektir. Aynı şekilde, eğitim
hizmetleri açısından yetersiz olan bölgelerin dijital gelişimlerinin de yetersizliği uçurumu derinleştirecektir. Elektronik ve mobil cihazlar, kablolu ya
da kablosuz internete erişim ve diğer bilişim teknolojileri ile bağlantılarının eşitsiz dağılımı eğitimde fırsat ve başarıyı da etkilemektedir. Tersine
bir etkiyle, 21. yüzyılda ekonomiye en çok ihtiyaç duyan bölgelerin hazırlanmalarında da yetişmiş nitelikli bireylere olan ihtiyacın daha da artmasına ve giderilememesine neden olacaktır.
İş ve çalışma hayatındaki eksenleriyle dijital tabakalaşmanın olumlu ve olumsuz iki yönde ilerlediği açıktır. Ekonomiye tam katılım noktasında 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 problemler 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 nedensel 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 eşitsizliği 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 internet 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 göstermektedir. Bilişim teknolojilerini kullanım becerisine sahip bireyler, dijital
yeterlilikler neticesinde iş arama platformları aracılığıyla istihdam sürecine katılabilmekte, interneti daha yoğun ve beceri isteyen bir işte çalıştıktan 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 içerme 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 eşitsizlik 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 erişememektedir (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 avantajlarından yararlanabilmektedir. Genç girişimciler sosyal medya avantajlarından 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 etkileşimde bulunabilmekte, finansal sermaye arttırabilmekte, iş planları geliştirebilmekte, 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 tabakalaşmaları yaratabilir. Türkiye’de ve dünyada online yemek, giyecek ve diğer 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 genişletirken, bölünmenin negatif tarafında yer alanlar ise dijital ekonomi tarafından sağlanan tüketici ve sermaye yelpazesi ile fırsatlarından faydalanmada
zorlanmaktadır. Dijitalleşme neticesinde radikal sayısallaştırmanın ekonomik 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 kılındığından dijitalleşmenin istihdam organizasyonlarını önemli ölçüde değiştireceği 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 toplumlarda, farklı konumlarda bulunan ırk ve etnisiteler ile sosyal grupların
teknolojilere erişme ve kullanma durumları ve genel olarak dijital etkileşimlerini 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 (Perron ve diğerleri, 2010), farklı ırksal ve etnik grupların etkileşim düzeyi bu
nedenle önemlidir. ABD başta olmak üzere, dünyanın çoğu bölgesinde dezavantajlı 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, Kuzey-Güney ve Doğu-Batı arasında ekonomik bölünme nedeniyle mevcut
ırksal ve etnik farklılıklar dijital eşitsizlikleri de artırmaktadır. Dünya nüfusunun %14’ü Afrika’da yaşıyor olmasına rağmen, internete ulaşım durumunun %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 hissettirmektedir. 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 alanlara göre dijital uçurum sorunu ırk ve etnisite ya da özellikle kültür yoğunlaşması 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 sorunları 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 dışlanması eşitsizlikteki diğer marjinalleşme biçimleriyle örtüşmektedir. Yaş, cinsiyet gibi demografik algılamaların yanı sıra ırk ve etnisitelere yönelik algı
ile kültürel normlarda değişimin katılığı nedeniyle kırsal ve kentsel alan etkileşimleri dijital eşitsizliğin temel eksenlerinden biri olarak belirmektedir.
Kırsal alanlardan kentsel alana ırksal eksende dijital eşitsizlikler bağlamında 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, yerleşmesi, eğitim alması, iş hayatına atılması neticesinde dijital eşitliğin yönünde değişim meydana gelebilmektedir. Bu durum azınlık grupların sosyal
sermaye ve sosyo-ekonomik durumlarını ne ölçüde dönüştürebildiklerine
bağlıdır. Dolayısıyla, bu tür gruplardaki hareketlenmelerin dijital eşitsizliklerin, 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 geleneksel 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 bölünme/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 devreye girmesiyle hızlı bir dönüşüm geçirmiştir. Bu dönüşüm, öncelikle artan
bakım maliyetinin sürdürülebilir olmadığı kabulünden kaynaklanmaktadır
(Chandola, 2016). Bilişim teknolojileri bakım sağlama, sağlık sonuçlarını iyileştirme, acil sağlık yönetimi, ilaç kontrol sistemi ve daha adil bir
sağlık sistemi oluşturma zorluklarını çözmek için umut verici bir araç olarak 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, merkezi 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 uygulamaları olarak adlandırılan bu teknolojiler, klinik bakıma erişimi iyileştirmek, 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 bölümünü yaşayan dezavantajlı sosyal gruplar, e-sağlık sistemlerini etkili bir
şekilde kullanma ile ilgili erişim, beceri ve tutumlardan yoksun olma olasılığı en yüksek olanlardır (Braveman & Gottlieb, 2014, s.19-27). Sosyoekonomik statüdeki eşitsizlikler, hastalıklarda, risklerde ve tıbbi tedavide
meydana gelen değişikliklerin dinamik doğası nedeniyle, kalıcı sağlık eşitsizliklerinin 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 birlikte, 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 tasarlanması 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 çıkarılması 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 gerektiğidir. Bunu hem ırk, sınıf ve cinsiyet gibi mevcut toplumsal eşitsizlikler hem
de dijital alemde ortaya çıkan eşitsizlikler üzerinden temellendirmek gerekmektedir. 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 göstermektedir. Bu kapsamda, dijital eksen ve ayrımların farklılaşmasıyla avantaj ve
dezavantajların ortaya çıktığı söylenebilir.
Bu dinamik temel alanların yanı sıra, dijital sosyal eşitsizlikler ve büyük sosyal veriler arasındaki ilişkiye odaklanan araştırma projeleri, büyük
sosyal verilerin kendisini sosyal bilimin gittikçe daha fazla alanına kattığı için şüphesiz gelecekte gerçekleşecektir. Çevrimiçi veri toplamayı düşünen 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 hizmet edecektir. Onun için dijital veri toplama yöntem ve tekniklerinden de
yararlanılarak gelişmekte olan eksen ve ayrımlar ortaya çıkarılmalıdır. Temel sosyodemografik değişkenlerle kaynaşan dijital eşitsizliklerin kafa karıştırıcı 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 beklenmektedir. Politik bağlantı ölçütleri, topluluk değişimine yönelik görüşler ve
sivil / politik katılımla uyumlu kişisel özellikler de bu durumu etkileyen en
önemli unsurlar olabilir.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2

259

Kaynakça
Antonio, A. ve Tuffley, D. (2014). The gender digital divide in developing
countries. Future Internet, Vol:6, 673-687, doi:10.3390/fi6040673.
Antonio, A. & Tuffley, D. (2015). Bridging the age-based digital divide.
International Journal of Digital Literacy and Digital Competence,
6(3), 1-15.
Berkowsky, R. W. (2013). When you just cannot get away: Exploring the
use of information and communi- cation technologies in facilitating
negative work/home spillover. Information, Communication, &
Society, 16(4), 519–541.
Berman, E., Bound, J., & Machin, S. (1998). Implications of skill-biased
technological change: International evidence. The quarterly journal of
economics, 113(4), 1245-1279. doi:10.1162/003355398555892.
Birinci, Ş. (2019). Türkiye’de sağlıkta dijital dönüşümün hikayesi ve
bilişimle yönetim kültürü, 03.01.2020 tarihinde https://himsseurasia.
com/wp-content/uploads/sunumlar/2019/suayip birinci.pdf adresinden
indirilmiştir.
Braveman, P. & Gottlieb, L. (2014). The social determinants of health:
It’s time to consider the cuases of the causes. Public Health Reports,
129(2), pp. 19-31.
Card, D., & DiNardo, John E. (2002). Skill‐biased technological change
and rising wage ınequality: some problems and puzzles. Journal of
Labor Economics, Vol:20, No:4, 733-783.
Chandola, V. (2016). Digital transfomation and sustainability, 22.03.2020
tarihinde
https://www.researchgate.net/publication/292983072_
Digital_Transformation_and_Sustainability adresinden indirilmiştir.
Chesley, N. (2014). Information and communication technology use, work
intensification, and employee strain and distress. Work, Employment
& Society, 28(4), 589–610.
Chisholm, J. F. (1999). The sandwich generation. Journal of Social Distress
and the Homeless, 8(3), 177–191.
Gillwald, A. (2017). From digital divide to digital inequality: The
connectivity paradox. Law and Development Research Conference,
20-22 Semtember 2017, Belçika: Antwerp Üniversitesi
Harris, C., Straker, L. ve Pollock, C. (2017). A socioeconomic related
‘digital divide’ exists in how, not if, young people use computers.
PLoS ONE, 12(3), DOI: 10.1371/journal.pone.0175011
Internet World Stats (IWS). (2020). Internet users statistics for Africa.
19.03.2020 tarihinde https://www.internetworldstats.com/stats1.htm
adresinden indirilmiştir.
Kelly, W., & Hynes, M. (2019). Remotely connected: A comparative
analysis of the development rural broadband infrastructure and

260

Serdar NERSE

initiatives. In G. Halseth, S. Markey & L. Ryser (Eds.) Perspectives
on rural policy and planning: Service provision an rural sustainability
infrastructure and innovation, Routledge, USA.
Kuroda, R. (2019). The digital gender gap. Policy Brief, 21.02.2020
tarihinden
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wpcontent/uploads/2019/02/Digital-Eq uity-Policy-Brief-W20-Japan.
pdf adresinden indirilmiştir.
Larsson, A. ve Lindfred, L. (2020). Digitalization, circular economy and
the future of labor: How circular economy and digital transformation
can affect labor. In A. Larsson & R. Teigland (Eds.) The digital
transformation of labor: Automation, the gig economy and welfare.
First Edition, Routledge, USA.
Loh, Y. A. ve Chib, A. (2017). Digital divide and employability: ICT
skills for appropriation. 67th Annual Conference of the International
Communication Association, 25-29 May 2017, USA: San Diego
Lupton, D. (2013). Digital sociology: beyond the digital to the sociological.
The Australian Sociological Association (TASA) Conference, Monash
University, Melbourne.
Mesch, G. ve Talmud, I. (2011). Ethnic differences in Internet access: The
role of occupation and exposure. Information Communication and
Society, 14(4), 445–471.
Mirazchiyski, P. (2016). The digital divide: the role of socioeconomic
status across countries. Solsko Polje, 3(4), 23-52.
Moore, R., Vitale, D. ve Stawinoga, N. (2018). The digital divide and
educational equity. 11.02.2020 tarihinde https://files.eric.ed.gov/
fulltext/ED593163.pdf adresinden indirilmiştir.
Morna, C. L., Makamure, L. ve Glenwright, D. (2018). SADC gender
protocol & the barometer. Southern Africa Gender Protocol Alliance,
South Africa: Johannesburg.
OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development).
(2018). Bridging the digital gender divide: include, upskill, innovate.
03.02.2020 tarihinde http://www.oecd.org/internet/bridging-thedigital-gender-divide.pdf adresinden indirilmiştir.
Perron, B. & diğerleri (2010). Information and Communication
Technologies in Social Work. Advances in social work, 11(1), 67-81.
Robinson, L. (2012). Information-seeking 2.0: The effects of informational
advantage. Social Science Research on the Internet. 17.02.2020
tarihinde
http://www.journal-reset.org/index.php/RESET/article/
view/5 adresinden indirilmiştir.
Robinson, L. (2015). Digital inequalities and why they matter. Information,
Communication & Society, Vol: 18 , No. 5, 569–582, http://dx.doi.org/
10.1080/1369118X.2015.1012532.
Rogers, S. (2016). Bridging the 21st century digital divide. TechTrends,

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2

261

60(3), 197-199, DOI: 10.1007/s11528-016-0057-0.
Selwyn, N. & Facer, K. (2007). Beyond the digital divide: Rethinking
digital inclusion fort he 21st century. Opening Education Series,
12.03.2020 tarihinde https://www.nfer. ac.uk/beyond-the-digitaldivide-rethinking-digital-inclusion-for-the-21st-century adre-sinden
indirilmiştir.
Soh, P. C. H., Chew.Veeri, K. W. ve Ang, P. H. (2011). Ethnic-based digital
divide and internet use amongst Malaysian students. Akademika,
81(1), 93-100.
Şener, G. ve diğerleri. (2019). Cinsiyetçi dijital şiddetle mücadele rehberi,
10.01.2020 tarihinde http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/c/i/
cinsiyetci-dijital-siddetle-mucadele-rehberi-turkce-ingilizce.pdf
adresinden indirilmiştir.
Van de Klundert, T. (2008). Looking back, looking ahead: Biased
technological change. substitution and the wage gap. Journal of
Macroeconomics, 30(2), 707-713. DOİ:http://dx.doi.org/10.1016/j.
jmacro.2007.07.008.
Weiss, M., & Garloff, A. (2011). Skill-biased technological change
and endogenous benefits: the dynamics of unemployment
and wage inequality. Applied Economics, 43(7), 811-821,
DOI:10.1080/00036840802599933
Wilson, A. (2009). Fundamental Causes of Health Disparities: A
Comparative Analysis of Canada and the United States, International
Sociology, 24(1), DOI: 10.1177/0268580908099155
Wu, Y., ve diğerleri (2015). Bridging the digital divide in older adults: A
study from an initiative to inform older adults about new Technologies,
Clinical Interventions in Aging, 10(default):193-20, DOI: 10.2147/
CIA.S72399.

Bölüm 112
MOBBİNG DAVRANIŞININ ÜÇ FARKLI
PERFORMANS (GÖREV PERFORMANSI,
BAĞLAMSAL-İÇERİKSEL PERFORMANS VE
İŞE GELMEME) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ
ARAŞTIRMAYA YÖNELİK BİR LİTERATÜR
ÇALIŞMASI
Taha ÇİFTÇİ1, Şaban ESEN2

1 Yüksek Lisans Öğrencisi , Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD
2 Prof. Dr. , Bartın Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon ABD,
Öğretim Üyesi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2

265

GİRİŞ
Örgütsel üretkenlik, verimlilik ve başarıyı belirleyen en önemli ölçütlerden birisi performanstır. Bir kurum, kuruluş ya da işyerini ayakta tutan
en önemli bileşenler arasında performans vardır. Örgütsel etkinlik, bir kurum yada kuruluşun sahip olduğu kaynakları optimum düzeyde kullanarak
amaçlarını gerçekleştirme kabiliyetidir. Verimlik ise minimum girdi kullanarak 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 harcanır ve bunun geri dönüşü olarak işçi ve veya çalışanların beklenen bir
seviyede performans göstermesi beklenir. Örgüt, kurum, kuruluş ve işletmelerin varlıklarını sürdürebilmesi çok önemlidir ve bu da büyük ölçüde
performansa bağlıdır. Performans, işletme içinden veya dışından kaynaklanan sebeplerden etkileneceği gibi çalışanın kendisinden kaynaklanan sebeplerden de etkilenebilir. İşletmenin içerisindeki aydınlatma ve ısıtma sistemleri, makine ve teçhizatın kendisinden kaynaklanan problemler, tedarik
süreci, vb. değişkenler işçi performansını etkileyen dışsal sebepler arasında 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 değerlendirilebileceği gibi, ayrı ayrı bileşenler olarak da ele alınabilir. Literatürde işçi
performansı üç farklı kola ayrılmıştır ve bu üç farklı performansı etkileyen 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 olduğu 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 olarak yer almayan, fakat sergilenmesi durumunda kesinlikle takdir edilen
ve çalışılan kurum ya da kuruluşa pozitif katkı sağlayan görev ve davranışlar 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 performansını hem de sağlığını önemli derecede etkileyen bu davranış, işletmeler için hem maddi hem de manevi olarak telafisi olmayan kayıplara
sebebiyet vermektedir. Bu kayıplardan en büyüğü ise çalışanların performanslarında 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 (mağdurun) kişilik yapısı ve sağlık durumu ve sağlığında meydana gelen problemler/bozulmalar, bu davranışın hukuki boyutu ve ispat edilme süreci ile bu
davranışın çalışanın/işçinin genel performansı üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
Bu çalışmanın amacı, psikolojik tacize maruz kalan çalışanların performansındaki 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 bileşen 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 sahip 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 performansı 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 tanımlayan 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 meslektaşlarının aşağılayıcı, onur kırıcı, zorlayıcı ve ayrımcı tavır ve davranışlarına
maruz kalmaktadır. Zamanla bu baskıcı tutum Leif in düşük bir performans 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 kaybeder. 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 davranışın 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 davranışa 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 davranışların düzenli olarak günlük haftalık ya da aylık belirli periyotlarla tekrar edilmesi ve bu sürecin altı aydan az olmamasıdır. (Hecker, 2007: 440;
Leymann, 1996; s. 165).
Dünya Sağlık Örgütü Mobbing’i güç kullanarak bireylerin veya grupların 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 devamlı, odaklanılmış ve zarar verici bir iletişim şekli olarak ifade etmiştir.
Bunlarla birlikte farklı anlamlar da mobbing ile ilişkilendirilmiştir. Mağdurun egosunu öldürmek, sindirmek, caydırmak, farklı nedenlerle kurbanı
izole etmek, sözlü saldırganlık, aşağılama ve dedikodular gibi arkadaşça
olmayan davranışlar; işyerinde duygusal istismar; psikolojik tehdit ve taciz, 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 gündemine 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 gerekse özel sektörde etkisinin gösteren mobbing davranışının, örgütsel kültüre,
kişisel ilişkilere ve işçi performansı ve sağlığına ciddi ölçülerde zarar vermeye 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 psikolojik 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 sorunları, hazırlık yapmadan örgütsel yapıyı değiştirme kararları, güncel sorunlarla 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, sınırlı pozisyonlar için rekabet, farklı ve verimsiz örgütsel yapı, bütçelemede 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 sistemi ve bireysel farklılıklar, çalışanlar arasındaki güç dağılımı, kıskançlık
(Qureshi vd., 2015), örgütsel ödüller ve dinsel etnisite, üst düzey performans 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 çalışmalarındaki yetersizlikler ve iletişim eksikliği (Davenport vd., 2003) örgüt içerisinde 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 belirtilmektedir ( Baron ve Neuman,1998; Davenport vd., 2009). Liderlik ve yönetim
tarzı ile kurum kültürü de mobbing davranışının ortaya çıkmasında etkilidir. Liderin bütün çalışanlara karşı eşit davranmaması, anlaşmazlık durumlarında 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 olarak 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 garantisinin olmaması, mobbing davranışının ortaya çıkmasına yol açan diğer sebepler olarak sıralanabilir (Chirumbolo ve Areni, 2005; Tigrel ve Kokalan,
2009; Davenport, 2009;).
Psikolojik tacize maruz kalan işçilerin genel bir profili ortaya çıkarılmaya çalışıldığında bazı ortak özelliklere rastlanmaktadır. Bu özellikler
arasında; mağdurların işlerini en şekilde yapmaya çalışan, üretken, başarılı, idealist, işini seven, çalışma kuralları ile iş etiği ve ahlakına uygun davranan, 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 kaldıkları 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 rahatsız olan, sahip olduğu konumu kaybetmekten korkan, kendisiyle aynı
fikir ya da siyasi görüşe sahip olmayan ve bu farklılıklara sahip meslektaşlarına tahammül edemeyen kişiler de psikolojik taciz eylemini gerçekleştiren kişiler kategorisine girmektedir. İşyerlerinde psikolojik taciz uygulayıcılarının büyük bir bölümünü yönetici kesim oluşturmaktadır. Workplace
Bullying Institute’un 2007 yılında ABD’de yaptığı bir araştırma da bu durumu destekler niteliktedir. Bu araştırmaya göre psikolojik taciz uygulayıcıları arasında %72 gibi büyük bir oranla yönetici ve patronlar yer almaktadır. Bu oranı %18 ile psikolojik tacize maruz kalanların iş arkadaşları ve
%10 luk bir oranla ise astlar takip etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin psikolojik taciz konulu raporunda (2010:12), psikolojik taciz uygulayıcıları 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, psikolojik taciz davranışından zevk alma, önyargılı olma, bencillik, ayrıcalıklı
olduğuna inanma ve kendisinden üstün olanları kıskanma, mobbingi uygulayan kişilerin özelliklerine ilave olarak söylenebilir.
PERFORMANS TÜRLERİ
Performans genel bir kavram olarak değerlendirilebileceği gibi farklı
başlıklar altında da incelenebilir. Örgütsel tacizin çalışanların farklı performans bileşenleri üzerindeki etkisini daha detaylı bir şekilde inceleyebilmek 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 çalışanlar tarafından gerçekleştirilen herhangi bir iş etkinliği olarak açıklamaktadır. 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 almıştır (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 beceri, 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 getirmek için uygulanır (Bish ve Kabanoff, 2014). Bu davranışları yerine getiren 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 sergilemeleri 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 psikolojik ortamı destekler (Motowidlo ve Scotter, 1994). Bağlamsal olarak
olumlu bir performans sergileyen çalışanların örgüt içerisindeki uyuma ve
diğer çalışanların motivasyonuna sağladığı katkılar yadsınamaz. Gönüllülük faaliyetleri, başkalarıyla yardımlaşmak ve işbirliği yapmak, organizasyonel 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 işyerindeki 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 minimum seviyede olması istenir. Bu performans türü personel devir hızı olarak 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 problemleri, 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 genel iş performansı esas olarak motivasyondan ve kişisel tutumlardan etkilenir. Motivasyon, bir hedefe ulaşmak için neden ve nasıl çalışmamız
gerektiğinin altında yatan temel sebeptir. (Pearce, 2006, s.82). Motivasyon 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 organizasyonel 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 kuruluşlar 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 göstermektedir. 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 bozuklukları, depresyon gibi sağlık sorunları ve kaygı, mobbingin hem çalışanlar 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 süreçtir.
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, hedefler, kültür ve ödüller yer almaktadır. Kişisel ve organizasyonel değişkenlerden etkilenen motivasyon ve işe karşı tutumlar, performans üzerinde oldukça 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 bulunmazken, 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 olduğunu ortaya çıkarmıştır.
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Birçok çalışma, mobbing davranışının örgütsel bağlılığı ve iş tatminini düşürdüğünü, işçi devir hızını ve istifaları artırdığını göstermiştir (Ertüreten 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 yöneldikleri 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 desteklenmektedir. Tigrel ve Kokalan’ a göre üniversitelerde uygulanan mobbingin 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 (Davenport vd., 2003; Namie ve Namie, 2009).
Duman ve Akdemir (2016) araştırmaları sonucunda mobbingin örgütsel 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 hızındaki artış ve iş tatminindeki azalış da bu çalışmanın sonuçları arasındadır. 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 sonucunda elde edilmiştir. Aynı çalışmada mobbing davranışının iş etkinliğini
olumsuz yönde etkilediği ve işçi performansında %83’lere varan bir oranda azalmaya sebep olduğu görülmüştür. İşçide yılma, yorulma ve iş tatmini 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 görülmektedir. 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 etkilenmesi ve performansın düşmesi mobbingin işçi üzerindeki olumsuz etkileri
arasındadır. Motivasyonun ve iş tatminin görev performansı, içeriksel performans ve işe devamı etkilediği bilinmektedir. Literatürdeki çalışmalarda
mobbingin genel performans ve iş performansı üzerinde etkili olduğu ortaya konulmuştur; fakat mobbingin görev performansı (task performance) ve içeriksel-bağlamsal performans (contextual performance) üzerindeki 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 çalışmalar incelendiğinde literatürde ağırlıklı olarak ‘iş performansı’, ‘iş
tatmini’ ‘genel performans’ ‘işte devamsızlık’ ‘iş tatmininde azalma’
‘performansın düşmesi’ motivasyonun düşmesi’ kavramlarına sıkça rastlanmaktadır. Bu kavramlar arasında ‘görev performansı’ (task performance) çok sık kullanılmamıştır. İçeriksel-bağlamsal performans (contextual
performans) kavramının kullanım sıklığı ise oldukça azdır. İşçi motivasyonundaki düşüş ve iş tatminin azalması ile bağlamsal performans arasında
bir ilişki vardır fakat literatür incelendiğinde mobbing davranışının içeriksel-bağlamsal performans üzerindeki etkisini doğrudan inceleyen çalışmalara 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 davranışı ile bağlamsal-içeriksel performans arasındaki ilişkinin anlaşılmasına
da yardımcı olacaktır.
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Aristoteles “endoksa’ kavramını “herkes, çoğunluk ya da bilge insanlarca kabul edilen en muteber, en bilindik yerleşik sanılar” olarak tanımlar. 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 pedegolojik 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 merkezi 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 anlayışıyla yakından ilişkilidir. Bilgi neyin konu edinildiğine göre tasnif edildiğinden ötürü, konunun doğal yapısı anlaşılırlığının da sınırlarını çizer.
Aristoteles’in i) episteme praktike, ii)episteme poitike, iii)episteme theoritike ayrımında ve episteme theoritike’yi a) physike, b) mathematike, c)
prote philosophis olarak alt bölümlere ayırmasında göz önünde bulundurduğu 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, bilginin ilkesi, kaynağı) tanıtlanamaz bilgi de –doğrudan öncülün kabulüdür
bu- bunlarla ilgili olamaz. Us, bilgi, sanı, ve bunlarla açıklananlar doğrudur; 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 olmadığından, 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 matematikçinin 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 olmayacağının bilgisine sahipken ikincisi ise yüklem ve nesne arasındaki ilişkiyi
olumsal olarak görmektedir. Bu bakımdan olanın “nasıl”ına ilişkin bir ayrım 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 türlü olamayacağını bildiğimizi düşündüğümüzde, her bir nesnesi sofistik
bir tarzda, ilineksel anlamda değil saltık anlamda bildiğimizi düşünürüz.”(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 olduğunu 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 olduğunu 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 zorunlu 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 ilgilenen 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 olmadığı gibi (çünkü bu eğretilik, oturmamışlık durumu, sadece sanıların
özelliğidir), aynı şekilde olduğundan başka türlü olabilen şeyin kanıtlanması 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 olumsallığına farklı bir açıdan yaklaşır. Tanıtlamalı tasım doğru ve ilksel öncüllere
dayanır. Diyalektik ise tasımdan farklıdır; öncülleri sanılar üzerine temellenmiştir:
“Uslamlama (sullogismos) doğru ve ilksel öncüllerden ya da onların
bilgisini ilksel ve doğru ilkelerden türettiğimiz öcülerden hareketle ilerlendiği zaman tanıtlamadır (apodeiksis). Genel kabul görmüş sanılardan
(endokson) uslamlama yapıldığında uslamlama diyalektiktir (dialektikos).
Doğru ve ilksel olan şeyler başka bir şey değil kendileri aracılığıyla inanmayı buyurur; çünkü bilimin ilk ilkeleri bakımından “niçin” gibi daha öte
bir soru sormak gereksizdir aksine her bir ilke kendine inanılmasını buyurur. 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 bilgi nesnesi ile sanı nesnesini de birbirinden ayırır. Bilginin nesnesi vardır ve
tümel ve zorunlu olanlara dayandığı için başkaca olması olanaksızdır. Sanının nesneleri ise doğru olduğu ve var olduğu halde başkaca olması olanaklıdır. 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 kullandığı 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. Çünkü 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 halinde 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 kabul olunabilir: Söz gelimi, tıp soruları üzerinde hekim gibi, geometri soruları 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 olmadığından uslamlamaya başvurmayanların sanısının incelemeye gerek olmadığından ötürü herkesin sanısının denk görülmemesi gerektiğini söyler:
“İmdi mutluluk konusunda kimilerin taşıdığı bütün sanıları incelemek gereksiz (nitekim çocukların, hastaların, zihinsel özürlülerin pek çok
sanısı var ki, bunlar üzerine akıl taşıyan hiç kimse bir uslamlama yapamaz. Zaten bu kişilerin bir temellendirmeye gereksinimleri yok..Çoğunluğun 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 gerçekte saygın değildir. Çünkü saygın olarak adlandırdığımız hiçbir sanı dış
görünüşte karakterini tamamen göstermez.”(100b26). Aristoteles diyalektik yöntemin öncülleri olan olası sanıların içeriğiyle ilgilenmeden de diyalektik 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 kılacaktır. Günlük karşılaşmalarda da faydalıdır; çünkü bir kere halk adamının
sanılarını sayıp gözden geçirdikten sonra, ona yabancı olan sanılar alanında 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 hakkındadır: 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 sanılar iledir ki bunları gerekli bir şekilde açıklamak lâzımdır. O halde diyalektiğin 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 sanılarından 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 alışkanlık yoluyla bir bilimin ilk ilkelerini edinmiş olduğunu (1998b, 46a1722), 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 (sadece) 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 gerçek 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 sorarak onu çürütmelidir. Yanıtlayan kişi savunduğu önermeyle çelişkili bir
önermeye kabul etmek zorunda kalırsa sorgulayan başarılı olur. “Diyalektik 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 sorgulayan ve yanıtlayan rolünü oynamayı sağlayan bir sanattır (technē).
“Bu kitabın amacı, olası sanılardan hareket ederek bizden önce ortaya 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 sorunudur. Esasen diyalektiğin gerçek anlamda bir sorundan geçerek ilerlemesi ile görünüşte bir sorunu ele alıp ilerlemesi açısından teknik olarak bir
ayrım yoktur. Nasıl ki hakikati değil iknayı gözeten bir retorikçi bu nedenden ötürü icra ettiği sanat bakımından kusurlu bulunmazsa aynı şekilde 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 sorun(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 kendisine erişeceği kolaylığın daha önceki sorunların çözümünü gerektirmesidir
ve hakkında herhangi bir şey bilinmeyen bir düğümü çözmek mümkün
değildir. Ancak düşüncemizin karşılaştığı güçlük nesnenin bizzat kendisinde bir soruna işaret etmektedir. Bundan dolayı daha önce yukarda belirttiğimiz nedenlerden ötürü, 2) gerekse daha önce sorunları her yönden
incelemeksizin araştırmaya girişmek, nereye gitmek gerektiğini bilmeksizin araştırmaya girişmek, nereye gitmek gerektiğini bilmeksizin yürümek,
hatta belli bir anda insanın aradığı şeyi bulup bulmadığını bilmemek anlamına geleceğinden önce bütün sorunları gözden geçirmemiz gerekir. Çünkü 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’; ‘ilgilenmesi ya da uğraşması güç’ kişiler; ‘ne yapacağını bilmeme, şaşkınlık, sıkıntı içinde olma’; hastalık halindeki ‘dert, sıkıntı’; bir kişi ya da şeyin ‘eksikliği’; 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 Metafizik’teki yöntemini ‘aporia temelli yöntem’ (aporia based method) olarak
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adlandırılabileceğini söyler (s.64). Aristoteles Metafizik’in “ilk önce tartışılması gereken sorunları (aporiai) ele almakla işe başlamanın zorunluluğunu” dile getirmekle başlamasını gerekli görmesi ‘aranılan bilim’ olarak
metafiziğin tesisinde atılması gereken ilk adımı ifade ettiği kadar metafiziğin 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 tasarlayacaksın? Diyelim ki, bahtın oldu da iyi bir nokta buldun, bu noktanın
o nesneye ait olduğunu nerden anlayacaksın?
Sokrates-Ne demek istediğini anlıyorum, Menon, mantık oyuncuların o tanınmış sözünü ortaya atıyorsun. O söze göre insan için ne bildiği 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 olmaz.”(80d-e).
Aristoteles aporia ile tam olarak neyi kastettiğinin açıklamasını Topika 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 oluyor…”(1960, 145b4). Aristoteles’e göre zihin karışıklığının sebebi birbirine 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 değil bizim aporia halinde olmamızdan yani her ikisini olası görmemizden
kaynaklanır. Aristoteles’in aporia üzerine bu açıklaması Aristoteles’in diyalektik 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 aporia’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 haline neden olmasıdır. İkincisi, aporia araştırmamıza yön ve hedef verir. Bu
aporianın mantıksal yapısı, onun ikilemsel yapısıdır. Üçüncüsü, araştırdığımız ister bulalım ister bulmayalım aporia bize bir anlatım biçimi (bir
kriter) sağlar, çünkü aporiayı yeterli bir biçimde yanıtladığımızda aradığımızı 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 yardım 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.”(Politis, 2004:71).
Kuşkusuz aporia hali episteme yönünde temel bir itki sağlasa da Sokratik diyalogların sonunda gördüğümüz gibi parlayan ama bir anda sönen
bir varoluş hali de olabilir. Aristoteles’in “tüm insanların doğası gereği bilmek 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 aporia 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 vermeyeceği açıktır (2005: 1981b18). Aristoteles’in eserlerinde çeşitli vesilelerle
araştırma için daha önceki düşünürlerin görüşlerinin önemine vurgu yapar. 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 “zaten keşfedilmiş olan şeyden en iyi biçimde yararlanmak ve hatalarını düzeltmeye çalışmaktır”(1959:1329b34). Aristoteles(1996) bu anlamda hakikat araştırmasının ortaklaşa bir çaba olduğunu vurgular.
“Hakikat araştırması bir yandan zor öte yandan kolaydır. Bunun emaresi 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 birikmesidir… 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 görüşlerini ifade etmiş olanlar içinde aynı şey geçerlidir; çünkü bazı düşünürlerden
belirli sanıları miras aldık bununla birlikte ötekiler daha önce gelmiş olanların görünmesinden sorumlu olmuşlardır”(993a30-b18).
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Yine de geçmişten gelen olası-sanıların bilimsel bir araştırma için geçici bir hipotezden öte bir şey olmadığı, çoğu kez yanlışlanmak için kullanıldığı unutulmamalıdır. Bir anlamda, Karl Popper’in bilimsel teori için
uygun gördüğü ‘yanlışlanabilirlik’ ölçütünün Aristoteles’in diyalektik tasımın öncülleri için uygun gördüğü düşünebilir (Babür,2002:19).
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GİRİŞ
Son günlerde tüm dünyayı etkisi altına almış olan COVID-19 salgını 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 sektörlerde devamlılığı sağlayarak hizmetlerin devamı, ekonominin tamamen
durmaması adına kararlar almaktadır. Bu gelişmeler ışığında sektörler de
kendi devamlılıklarını sağlamak, bu olumsuz süreci başarılı bir şekilde atlatabilmek 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 giderek sağlık malzemesi üretimine yönelmişlerdir. Değişen şartlara uyum
sağlama gücünü kendinde bulamayan işletmeler ise ücretsiz izin, işçi çıkarma, 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, çalışanlar üzerinde de farklı etkiler yaratarak örgütlerin bu süreçten başarıyla çıkabilmesinin çalışanların dayanıklılığına bağlı bir değişim süreci olduğunu
vurgulamaktadır. Örgütsel dayanıklılığın sağlanabilmesi için çalışan dayanıklılığı kavramının önemi ortaya çıkmıştır.
Dayanıklılık kavramı literatürde genellikle psikolojik araştırmalarda 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 dayanıklılıkla 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 anlamlı 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 olacağı ifade edilmiştir. Dilimizde “resilience” kelimesinin karşılığı, “kendi
kendini toparlama gücü”, “toparlanma”, “güçlülük’, “psikolojik güçlülük”,
“dirençlilik”, “esneklik”, “yılmazlık”, “sağlamlık”, “psikolojik dayanıklılık”, “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 deneyimlerine rağmen olumlu bir adaptasyonu yansıtan bir olgu veya süreç olarak
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tanımlanmaktadır. Bu tanım içerisinde kastedilen önemli sıkıntı ilk araştırmaların 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 özelliklerini 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 adaptasyonlardan etkilenmektedir (Connor ve Davidson, 2003:76).
Meredith vd. (2011) dayanıklılık hakkındaki geniş literatürü gözden
geçirmiş ve önceki araştırmacılar tarafından 104 tanımın literatüre kazandırıldığı 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 temel alarak dayanıklılık kavramı içeriğinin bulanık durumunu bir dereceye 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 bireyin önemli sıkıntılar karşısında olumlu uyum gösterme yeteneği veya
olasılığı ile ilişkili kişisel, ailesel, örgütsel ve topluluk faktörlerini ele almışlardır (Masten, 2001; Masten ve Narayan, 2012).
Meredith vd. (2011), psikolojik dayanıklılığın çalışma tanımını kullanarak psikolojik dayanıklılığı teşvik eden kanıta dayalı faktörleri tanımlamak için bu dayanıklılık faktörlerini birey, aile, organizasyon (veya birim)
ve toplum düzeyinde faaliyet gösterip göstermediklerine göre sınıflandırmışlardır.
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.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2

lik.

293

Topluluk Düzeyinde Faktörler: Aidiyet, uyum, bağlılık, toplu etkin-

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 dayanıklılığını; çalışanların örgüt tarafından kolaylaştırılan ve desteklenen geliştirilebilir kapasitesi olarak kavramsallaştırmaktadır. Burada geliştirilebilir
kapasite ile değişen çalışma koşulları karşısında pozitif yönde başa çıkma,
uyum sağlama ve mevcut kaynakları gelişim için kullanmak kastedilmektedir. 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 belirtmiştir. 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 incelenmektedir. Bir meslek bağlamında meydana gelen travmatik olaylar kesinlikle 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 yetkinlikle ilgili görevlerdeki performans da dahil olmak üzere olumlu adaptasyonun göstergeleri olarak daha geniş bir sonuç yelpazesini incelemektedir
(Masten, 2001; Masten ve Narayan, 2012).
Dayanıklılığı ölçmek için bir dizi ölçek geliştirilmiştir, ancak bu ölçekler ne yaygın olarak kullanılmış ne de belirli örneklere uygulanarak
genelleştirilememiştir (Connor ve Davidson, 2003: 77). Literatürde çok
yaygın kullanımı olmamakla birlikte karşımıza çıkan ölçeklerden bazılarına 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 puanları 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 geçerliliğini doğrulamıştır.
* Ego Dayanıklılık Ölçeği (Ego Resilience Scale-RS14)
Bu ölçek 1996 yılında Block ve Kremen tarafından psikiyatrik olmayan bağlamlarda dayanıklılığın ölçülmesinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Yazarlar ölçeği “ego dayanıklılığı” olarak adlandırırken, temelde
bir kişinin koşullarındaki değişikliklere uyum sağlama açısından değerlendirilen 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 yeteneğini desteklediği ifade edilmiştir.
* Baruth Koruyucu Faktörler Envanteri (Baruth Protective Factors Inventory-BRFI)
Baruth ve Carroll (2002) tarafından geliştirilen ve dört ana koruyucu 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 ölçeğin güvenirlik ve geçerlik için daha fazla teste ihtiyaç duyulduğu yazarlar
tarafından belirtilmektedir.
* Connor & Davidson Dayanıklılık Ölçeği (Connor–Davidson Resilience 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 yapılmıştır.
* 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

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2

295

psikolojik özelliklerini derecelendiren ölçek, Japon gençleri için tasarlanmıştır ve üç alt faktör içermektedir. Ortalama hesaplama yöntemleri ile
elde edilen toplam ölçek puanı ve alt ölçek puanları ile değerlendirilmektedir. Yapı geçerliliği, klinik ortamda ve genel örneklem üzerinde test edilerek sağlandığı rapor edilmiştir. Dayanıklılık özelliklerini değerlendirmesine 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 noktalı 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 oluşmaktadır. 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 varlığını 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 ölçmek için tasarlanmıştır. Ölçek çok az madde içerdiği için güvenirlik ve geçerliliğin 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 arasında tampon oluşturmak için bir araya getirilen faktörler ile doğrudan direnç 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 beceriler, hedef etkinliği) yapısı ve model uyumu doğrulanmıştır.
* Belirleyici 6-Faktör Dayanıklılık Ölçeği (Predictive 6-Factor Resilience Scale-PR6)
Belirleyici 6-Faktörlü Dayanıklılık Ölçeği, dayanıklılığın nörobiyolojik temelleri ve sağlık hijyeni faktörleri ile teorileştirilmiş ilişkiye dayanılarak 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 sağlık önlemleri ile sağlık hijyeni skorlarıyla ilişkili olduğu bulunmuştur.
* Akademik Dayanıklılık Ölçeği (Academic Resilience Scale-ARS30)
Akademik Dayanıklılık Ölçeği, dayanıklılığı akademik başarı bağlamında değerlendirmek için kullanılan yeni bir ölçüdür. Simon Cassidy
(2016) akademik dayanıklılığı, zorluklarla karşılaşmasına rağmen eğitimde 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 tipindedir. Bu ölçekteki maddeler azim, yansıtma ve uyarlanabilir yardım arama,
olumsuz etki ve duygusal tepki olarak adlandırılan üç faktörden birine girmektedir. Azim faktörü ile yansıtma ve uyarlanabilir yardım arama faktöründeki 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 ilişkili olduğu bulunmuştur.
Ülkemizde dayanıklılık konusundaki ölçek çalışmaları incelendiğinde, Basım ve Çetin (2011) Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeğinin Türkçeye uyarlamasını yapmıştır. Test-Tekrar Test yöntemi ile güvenirlik 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. Ölçeğin yapı geçerliliği ve modeli doğrulanmıştır. Kısa Psikolojik Dayanıklılık 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 Resilience 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 çıkartarak uyum sağlama ve gelişim gösterdikleri dönüşümsel bir süreç olması 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 dayanıklılığı için kaynakların kullanımını sağlamasının önemli olduğu ifade
edilmektedir. Çalışanın dayanıklılığını artırmaya yardımcı olan örgütsel
olanak sağlayan koşullara odaklanan bir çerçeve kullanarak çalışan merkezli bir dayanıklılık ölçüsü geliştirmeye ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır.
Bu nedenle, kuruluşların çalışanların zorluklara ve değişime verdiği tepkileri 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 literatür ve teorik altyapı çerçevesinde oluşturulan bu düşünceler kapsamında öncelikle ana temaların oluşturulması için Dayanıklı Örgütler Kıyaslama 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 yönelimi, proaktif duruş, olumlu görünüm, güç aktarma iletişimi ve uyarlanabilir 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 sürekli 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 yollarını tanımlamaları ve başarısız oldukları unsuru bir dahaki sefer doğru şekilde gerçekleştirmek için güç ve coşkuyla geri dönmelerinin bir aracı olarak 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 Luthans, 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 çalışmalara ilgi artmıştır. Ülkemizde de psikolojik dayanıklılık, yetişkinlerde
psikolojik dayanıklılık ve yetişkinlerde yılmazlık ile ilgili çalışmalar olmakla birlikte örgütsel davranış açısından çalışan dayanıklılığını ölçmede
yetersiz kaldığı, bu nedenle çalışan dayanıklılığına yönelik spesifik çalışmalar 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 yapılması amaçlanmıştır.
B. Araştırma Örneklemi
Ölçeğin çalışanlara yönelik olması ve işyerinde yaşananları da kapsayan maddeler olması nedeniyle araştırmaya katılanların tümü tekstil sektöründe çalışanlardan oluşmaktadır. Örneklem grubu Türkiye’nin köklü
firmalarından biri bünyesinde yer alan bir tekstil işletmesinin belli bir bölümünde çalışan mavi ve beyaz yakalılardan oluşmaktadır. Bölümde bulunan çalışanların izinli ve raporlu olanlar dışında tamamına soru formu dağıtılmış 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 çalışması 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 gerçekleşmiştir. Hodliffe (2014) iki çalışma ile ölçeği değerlendirmiştir. Birinci çalışmanın amacı ölçeğin faktör yapısı, güvenilirliği ve ıraksak geçerliliğini değerlendirmektir. 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 dayanıklılığı 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 değerlendirmeye alınmıştır. Orijinal ölçekte güvenirlik ve geçerlik çalışmasında çıkarılan 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 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 edilmiştir. 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 ortaya 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 önüne 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 maddelik ölçeğin orjinalinin güvenirlik katsayısının Cronbach Alfa 0,97 olduğu bildirilmiştir. Türkçe’ye uyarlaması Giray ve Şahin (2012) tarafından
yapılan ölçeğin güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa 0,93 olarak rapor edilmiştir. Çalışmada ölçeğin orijinal tasarımında çok fazla madde olmasının
yanında tek faktörlü bir yapıya sahip olması, madde sayısının azaltılmasının da güvenirlik üzerinde önemli bir negatif etki yaratmaması sonucunda 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 birlikte 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-Kesinlikle Katılıyorum) kullanılmıştır.
D. İşlem
Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması aşamasında 14 maddenin hepsi değerlendirmeye alınmıştır. Orijinal ölçekte güvenirlik ve geçerlik çalışmasında 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 edilmiştir. 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 ortaya çıkacak sorunlar için ikazda bulunurum.” ifadesi orijinal ölçekte de
çıkartılan ifadedir.
Ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması ve pilot çalışmayı takiben asıl çalışma için soru formunun düzenlenmesinde katılımcılara 8 demografik soru
yöneltilmiş olup, Çalışan Dayanıklılığı (EmpRes) Ölçeği’nin ölçüt geçerliliğini test etmek için kullanılan Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği’de
soru formuna eklenmiştir. Ayrıca soru formunda katılımcılara bu çalışmanın akademik bir çalışmaya veri tabanı oluşturmak amacıyla yapıldığını,
verdikleri cevapların tamamen akademik amaçla kullanılacağı ve formu
doldurmanın gönüllülük çerçevesinde olduğu bilgisi verilmiştir. Bu açıklamanın yanı sıra ifadelere verecekleri cevaplara ilişkin bir yönerge de oluşturulmuştur. 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 güvenirlik tahmini için Test-Tekrar Test yönteminin kullanılması düşünülmüştür. Test-tekrar test korelasyonları, karmaşık yapıları ölçmek için kısa
ölçekler kullanıldığında en uygun güvenirlik tahminini sağladığı savunulmaktadır (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 katsayısı, Kuder-Richardson 20 ve 21 formülleri ile Spearman Brown katsayısı
kullanılarak yapılmaktadır. Ancak Likert Tipi ölçeklerde ortalama değerleri 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-Richardson 20 ve 21 katsayıları ile güvenirlik tahmini yapmak için bir kez test
uygulanması yeterli görülmektedir (Alpar, 2013: 845-848). Bu açıklamalardan hareketle veri toplamak için anket uygulamasının yapılacağı tekstil
işletmesinde test-tekrar test uygulaması için çalışma ortamı şartlarının uygun olmadığının gözlemlenmesi, ayrıca Likert tipli bir ölçekle çalışılıyor
olması göz önünde bulundurularak Cronbach Alfa Katsayısının kullanılmasına 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 derecesini göstermektedir. Bir ölçme aracının yapı geçerliliğinin belirlenmesi için
literatürde birden fazla yöntem yer almaktadır. Sosyal bilimlerde ölçek geliştirme 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 sonucunda 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 edilebilir.
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 yapılmıştır. 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 yapısının 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 anlaşılmıştır (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 olduğu 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
6
7
8
2
9
4
1
12
10
13
14
11
3
5

Maddeler
İşimdeki hatalardan ders alarak işimi yapma
şeklimi geliştiririm.
İşteki performansımı sürekli olarak yeniden
değerlendirerek çalışmamı iyileştirme yolunda çaba
gösteririm.
İşimle ilgili değerlendirmeleri eleştiri bile olsa
dikkate alarak geri dönüş yaparım.
İşyerinde beklenmeyen zorluklarla başa çıkabilmek
için diğer çalışanlarla etkin bir şekilde işbirliği
yaparım.
İşteki özel uzmanlık bilgisine veya desteğe ihtiyaç
duyduğumda kiminle iletişim kuracağımı bilirim.
İşteki sorunları çözmek için çaba gösteririm.
İş yerinde değişime etkili bir şekilde uyum
sağlarım.
Genellikle değişimi, büyüme için bir fırsat olarak
algılarım.
Yöneticilerime onların uzmanlık veya desteğine
ihtiyaç duyduğumda yaklaşırım.
İşteki en zor durumlardan pozitif (olumlu) sonuçlar
çıkarma eğilimi gösteririm.
Sektörü yakından izleyerek ortaya çıkacak sorunlar
için ikazda bulunurum
İşteki yeniden değerlendirme ve iyileştirme
fırsatlarını yakından takip ederim.
Ağır iş yükü ile uzun dönemli olarak çalışabilirim.
İşteki krizleri yetkin bir şekilde çözebilirim.
Özdeğerler
Varyans Açıklama Oranı (%)

Faktör Yük
Değerleri
F1
F2
0,99
0,94
0,85
0,79
0,77
0,74
0,67
0,62
0,58
0,56
0,84
0,66

7,644
54,598

0,65
0,61
1,274
9,102
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Grafik 1. Birinci Faktör Analizine İlişkin Yamaç Birikinti Grafiği

Birinci faktör analizi sonuçlarına göre yapının tek faktörden oluştuğuna karar verilmiş ve her birinin ortak bir faktördeki paylaştığı varyans
oranlarına bakıldığında 0,50’nin altında olan iki madde analiz dışında bırakılarak 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, Bartlett Küresellik Testi, Ki-kare değeri (χ2=2145,516, df=45, p<0,00) 0,01
düzeyinde manidardır. Faktör analizi sonucunda elde edilen açıklanan varyans % 66,006’dır. Maddelerin her birinin ortak bir faktördeki paylaştığı
varyans oranlarına bakıldığında 0,50’nin altında olan madde bulunmamaktadır. Maddelerin faktör yüklerinin de 0,50’nin üzerinde olduğu görülmektedir (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
8
7
9

Faktör Yük
Değerleri
F1
0,870
0,847
0,847

Madde Toplam
Korelasyonu

Madde Silindiğinde
Cronbach Alfa

0,771
0,600
0,737

0,916
0,925
0,918
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10
6
12
2
13
1
4
Özdeğerler

0,824
0,822
0,819
0,796
0,776
0,765
0,751
6,601

0,783
0,694
0,746
0,759
0,668
0,693
0,721
-

0,915
0,920
0,917
0,917
0,922
0,920
0,919
-

Doğrulayıcı Faktör Analizi
Açıklayıcı faktör analizi ile belirlenen 10 madde ve tek faktörden oluşan 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 göstermektedir (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 Hataların 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
χ2 (CMIN)
χ2/df (CMIN/df)
GFI
CFI
RMSEA
RMR

İyi Uyum

Kabul Edilebilir
Uyum
0<χ2<2df 2df<χ2<3df
≤3
≤4-5
≥0,90
0,89-0,85
≥0,97
≥0,95, ≥0,90
≤0,05
0,06-0,08
≤0,05
0,06-0,08
Kaynak: Meydan, 2011.

Çalışan
Dayanıklılığı
35,693
1,983
0,975
0,992
0,060
0,064
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Tablo 4. Çalışan Dayanıklılığı Ölçeği DFA Madde Yükleri
Faktör

Maddeler

Çalışan
Dayanıklılığı

1
2
4
6
7
8
9
10
12
13

Madde Yük
Değerleri
0,719
0,754
0,701
0,849
0,854
0,838
0,825
0,834
0,769
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 nedeni gerek psikolojik dayanıklılık gerekse çalışan dayanıklılığına yönelik
çalışmalarda destek ortamının öneminin vurgulanmasıdır (Baruth ve Carroll, 2002; Friborg, 2003; Hodliffe, 2014; Roussouw ve Roussouw, 2016).
Çalışan dayanıklılığı değişkeni ile algılanan örgütsel destek değişkeni arasında düşük ancak anlamlı korelasyon gösterdiği (r=0,19, p<0,01) olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Güvenirlik Analizleri
Çalışmada güvenirlik analizi için Cronbach Alfa Katsayısının kullanılmasına 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 belirlemek amacıyla madde analizi kullanılmıştır. Maddeler arasındaki korelasyonlar değerlendirildiğinde korelasyon genel ortalamasının 0,559, maddeler arasındaki en düşük korelasyonun 0,313 ve en yüksek korelasyonun
0,858 olduğu görülmüştür. Madde toplam korelasyonunun değerlendirilmesinde 0,25’in altında değer almaması ve negatif olmaması koşulu istenmektedir (Lorcu, 2015: 210). Ölçeğin madde toplam korelasyonları incelendiğinde 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 olmadığı yani soru ortalamalarının eşitliği Hotelling T2 testi ile değerlendi-
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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, teknolojinin gelişmesine bağlı olarak hem üretim hem hizmet sektöründe yaşanan 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 örgütler ayakta kalırken diğer örgütler zayıflamaktadır. Bu süreçleri başarılı 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 Dayanıklılığı Ölçeği (EmpRes)’nin Türkçe’ye uyarlamasının yapılması amaçlanmıştır. Öncelikle literatür taraması yapılarak uyarlama aşamasında önem
taşıyan Türkçe karşılıklar ve temalar belirlenmiştir. Dil ve konunun uzmanları 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 Algılanan Örgütsel Destek değişkeni ile korelasyonuna bakılmıştır. Ölçeğin
güvenilirliği ise iç tutarlılık (Cronbach alfa) katsayısı ile değerlendirilmiştir. 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 aşamasında 14 maddelik formdan çıkarılarak ölçeğin son şeklinin 3 madde
olarak belirlenmesindeki madde Türkçe’ye uyarlama çalışmasında da analiz dışında kalmıştır.
Açıklayıcı faktör analizi üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada 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 bağıntılı 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. Güvenirlik 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 olmadığı ve negatiflik bulunmadığı (Lorcu, 2015: 210), madde toplam korelasyonları incelendiğinde iç tutarlılığının sağlandığı anlaşılmıştır. Toplanabilirlik varsayımı, madde ortalamalarının eşitliği ve ölçümler arası skorlar
arasında fark olmadığı belirlenmiştir.
Çalışma yaşamında ya da özel yaşamda üzücü olaylar, hayal kırıklıkları, aşırı stres yaratan olaylar karşısında umutların tükendiği, hedeflerin
engellendiği, başarısızlığın verdiği üzüntü ve çaresizlik karşısında tüm bireyler doğal olarak tepki vermektedir. Ancak bu tür deneyimler yaşamın
kaçınılmaz bir parçası olmakla birlikte büyüme ve gelişme için eşsiz fırsatlardır. Bu deneyimler dayanıklılığı yaratan ve arttıran süreçlerdir. Dayanıklılık çalışanlar için öğrenmeyi, yenilik yapmayı, kariyer gelişimi için
olumsuz durumlarla başa çıkmayı, verimliliği beraberinde getirmektedir.
Dayanıklılık özünde kişinin kendi yaşamı için sorumluluk almasını gerektirse 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 kültürünün 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 dayanıklılık ölçeklerinin çoğunun Batı’da geliştirilmesi, araştırılması ve kullanıma sunulması nedeniyle Batı dünyası dışı nüfuslara uygulandığında,
geçerlilik ve güvenilirlik sorunlarının ortaya çıkabileceğini belirtmek
önemlidir. Amat vd. (2014)’ne göre seçilen dayanıklılık ölçeğinin iç tutarlılığını ve geçerliliğini nüfusları bağlamında değerlendirmek her araştırmacının 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 yapılmamış 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, perileri ile bizi eğlendiren; eğlendirirken de bilgilendiren masallar çocukluğumuzdan itibaren bizi hayata hazırlar. Bizi içine alan heyecan veren, merak 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 gereken karanlıkla, kötülükle yüzleştirir.
Boratav(1969: 80)’ın tanımıyla masal “Nesirle söylenmiş, dinlik ve büyülük 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 mücadelesini göstermesi ve zorlukların ardından gelen mutlu sonuyla bizi taşıdığı fantastik dünyada eğlendirirken iyileştirir.
Genellikle çocuklarla özdeşleştirdiğimiz bu alana yetişkinlikte de ihtiyaç duyarız. Tolkien(1999) “… ben henüz yeni bir araba modeli hakkında: ‘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 enerjisinin azalması, hayat şartlarının zorluğu ve insanların umduğunu bulamamasının 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 üzerinde durularak bir inceleme yapılmıştır. İncelemeler Carl Gustav Jung tarafından 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 cinselliği 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 bireyleşme 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 anasıdır, yeni yaşam olanaklarının tohumlarını içinde barındırır. Bir ada düşünürsek, 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 bazen rüyalarda açığa çıkar. Özellikle rüyalar psişenin kişiyi bütünleştirmesine 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 görevi bireyi hayatta tutmaktır. Ego bilinçli alana aittir ve günümüzdeki negatif 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 alanın 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, kolektif bilinçdışında tüm insanlığın kodları mevcuttur. Mesela fobiler kişisel
bilinçdışına aittir. Kültler, itikatlar, hevesler, modalar, statü peşinde koşmalar, 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 hayatına 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 gerekiyor. Bu yüzleşme “Neden hayatıma hep aynı tip insanları çekiyorum,
aynı sorunları defalarca yaşıyorum, neden annemin sevmediğim özelliklerini ben yapıyorum, neden her erkekte öncelikle baba sevgisini arıyorum, 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 bilinçdışımızı 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 arketipi 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 benzerdir. Masallar, mitler, rüyalar bunun somut göstergesidir.
Kolektif bilinçdışı alanda arketip, kompleks, gölge gibi ögeler vardır.
Anne arketipi, baba arketipi, çocuk arketipi, şifacı arketipi, savaşçı arketipi, ruh arketipi, yaşlı adam/yaşlı kadın arketipi en sık rastlanan arketiplerdendir. 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 bilinçdışını da doğru yorumlamış oluruz.
Karayılan Masalının Analizi
Karayılan masalına hem Tahir Alangu (1961) hem de Eflatun Cem Güney (1954) yer vermiştir. Olay örgüsü, kahraman, kişiler bakımından her
iki masalda da ortak olan özellikler incelenmiştir. Her iki masal da “Ka-

318

Yasemin UZUN

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 evlendikten sonra da maceralarla devam eder. Bu incelemede Eflatun Cem
Güney (1954) tarafından derlenen “Karayılan” masalı analiz edilecektir.
Masalda karayılanın bireyleşme süreci işlenmektedir. Bu süreç doğum, okumak ve evlenmek aşamalarını kapsamaktadır.
Masalın olay örgüsüne kısaca bakacak olursak:
Vakti zamanında diyarın birinde, çocuk özlemi çeken bir padişah yaşarmış. 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 yaptıramamış. Çünkü padişahın çocuğu bir yılanmış. Memlekette ne kadar ebe varsa
hiçbiri başarılı olamamış, hepsi ölmüş. Sarayın haremağaları da memlekette 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 duasını 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 bakraç 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 kıskançlığından 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 kızının 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. Haremağaları 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 delikanlıya dönüşmüş. Sonrasında mutlu mesut yaşamışlar. Kızın üvey annesi ise
kıskançlıktan sarı bir yılana dönüşmüş. Efsaneye göre bu sarı yılan geceleri üvey annelerin yastığının altına girer ve dudaklarına zehir bırakırmış.
Üvey anne üvey evlatlarını öperse ve onlara iyi davranırsa bu zehir kaybolurmuş. 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 gelişmesidir (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 gelmegenellikle 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 Prenses’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 yardım eder.
Yeniden doğuş: Ruh göçü, reenkarnasyon, diriliş (dönüşüm), yeniden
doğuş (bireysel yaşamda yeniden doğuş, büyü ile düzelme, gerçek dönüşüm), dönüşüm sürecine katılım (dolaylı yeniden doğuş) gibi biçimlerde
görülür. Bu masalda karayılanın evlendiğinde, genç bir delikanlıya dönüşümü 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. Hayvanlar karga veya kuzgun gibi karartma ile başlayıp Zümrüdüanka (phoenix) ile sona eren süreçlerin anlamlandırılmasında kullanılır. Zümrüdüanka 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 sonra yılanın insan şekline dönüşümü görülmektedir. Zümrüdüanka gibi karayılan 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 arketiplerin 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 öldürücü 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 sağlayan, 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 zaman ya hastadır ya kızı yaramazlık yapar ya yerine varis bulamaz; ya kötülük yapar ya şeytan ona saldırır ya da oğlunu kaçırırlar. Kralla veya padişahla 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, beslemesi, 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 dönüşüm 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 yiyerek 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. Kızına 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 kutuya 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 ister. 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 Karayılan’a batacaktır. Kirpi derilerini çıkarmak için, şehzadenin de derisini
çıkarmasını istemesini söyler.
Anne de ölmüş bile olsa, kendi kızının erginleşmesine öğütleriyle yardım 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 gölgesi 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 olarak 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 kuşkusuz hisse dayalıdır. Anima erkeğin bilinçdışının kadınsı yanı, animus
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ise kadının bilinçdışın erkeksi yanıdır. “Ben”in kendini az çok özdeşleştirilebildiği iyice kaynaşmış bir işlev kompleksidir. Personanın karakterini 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 görülmektedir.
Genç kız şehzadenin bireyleşmesini sağlarken, bu olaylarla ve öz annesinin yardımı ile kendisi de bireyleşmektedir, değişmektedir. Animada
var olan his annesinin ona verdiği öğütlerle, logos ile tamamlanmaktadır.
Gölge: Gölge psişenin karanlık tarafıdır. Ulaşabildiği yerlerin sınırsızlığı nedeniyle bilinçdışının bütün tarihsel görünümünü kapsayan, genellikle 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 bireyleşmesine katkı sağlarlar. Üvey anne genç kızı kötülüğe göndermeseydi, öz anne
de mezarında olmasına rağmen öğütler vermeseydi genç kızın da bireyleşme süreci gerçekleşmeyecekti.
Üçleme ve ikilik: Psikoloji açısından üçlük ihtiyaca, istemeye, dürtüye ve iradeyle verilen karara; ikilik ise psişik sistemin bütün olarak bilincin, 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 evlenme. Tüm bunların sonuncunda birliğe ulaşır. Dönüşüp tam bir insan haline
gelir.
Masalda temsil edilen semboller şu şekildedir:
Yılan: Yılan enerjinin sembolüdür. Kıvrımlı hareketleri, ağaçla birlikte anılması ve ağacın kökleri ve dalları ile benzerliği, deri değiştirmesi,
tehdit edici bakışları ve zehirleyici dili, desenli derisi, tıslaması, kurbanlarına 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 doğum 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 saldırılarla ifade etme biçiminin mükemmel bir görüntüsü olduğunu belirtir.
Ayrıca psikolojik olarak yılanın, bilinçaltındaki yıkıcı potansiyeli ateşleyerek anormal kıpırtıları ifade eden ızdırap belirtisi olduğunu da söyler
(Cirlot, 1971: 285-290).
Bu masalda iki tür yılanla karşılaşmaktayız. Birincisi, kahraman şeklinde karşımıza çıkan karayılandır. Diğeri ondan daha tehlikeli sarı yılandır. 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 değerli taşlar gibi, hazinelerin ve zenginliklerin genel sembolizmini yansıtır.
Beşik elmastan yapılmıştır. Beşik en genel anlamda annenin rahmini sembolize 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 mükemmelliğin 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 sınırları, kısıtlı alanı, tutsaklığı işaret ediyor. Bu masalda karayılanın yakalanıp zapt edilmesi için kullanılıyor.
40 Sayısı: Çok fazla dini ve mitolojik anlama sahip bu sayı masallarda
karşımıza genellikle bekleme ve tamamlanma süresi şeklinde çıkar. Arınmaya 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, kavuşma ve ayrılmayı, zevk ve acıyı çağrıştırır. Aynı zamanda özü koruyucu 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 delikten kutuya koymasını istemektedir.
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Sonuç
Masallar dinleyicilerine bilinçdışındaki kodları aktararak onların bireyleşme süreçlerini tamamlamalarına yardım eder, onları hayata hazırlar.
İncelenen masalda bireyleşme süreci çeşitli zorluklardan sonra gerçekleşir. Her kahramanın yanında bir yardımcı vardır. Bu masalda karayılanın 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. Masalda annenin gölgesi ile varlığı zorluklarla mücadelede birlikte verilmiştir, bu da aynı arketipin aydınlık ve karanlık yüzlerini sunması açısından
başarılır.
Bir, iki, üç, yedi ve kırk sayıları; beşik, sopa, gül, kızılcık, yılan masalda 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 incelemelerinin yanında analitik yaklaşımın da kullanılması öğrencilerin hayata hazırlanmasında yararlı olabilir.
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Eysenck’in (1952) özellikle psikanalitik psikoterapilerin etkili olup
olmadığı konusunu tartışmaya açması ve birçok kişinin psikoterapi görmeden 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 sonra 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; Psikanalitik/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 kuramsal tercih olarak birçok psikoterapist tarafından eklektik veya bütünleştirici yaklaşımlarda sıklıkla kullanılmaktadır.
Psikoterapi kavramı çerçevesinde tartışılan birçok konu başlığı bulunmaktadır. Örneğin hangi psikoterapi yönteminin daha fazla etkili olduğu,
hangi danışana hangi psikoterapi yönteminin daha iyi geldiği, psikoterapistlerin kuramsal tercihlerini belirleyen faktörlerin neler olduğu konularında 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 çeşitliliğindeki bu hızlı artışın nedenleri gibi konu başlıkları da eklenmiştir.
1900’lerin başlarından itibaren popüler olmaya başlayan terapötik uygulamaların üzerinden çok zaman geçmiş olsa da alanın ampirik çalışmalara 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 konuların tartışılması da yeterince yapılamamaktadır ve bu nedenlerle de psikoterapi 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 yönelik olarak gerçekleştirilmiş çalışmalar ele alınmaktadır.
Psikoterapi ve Kuramsal Yönelim
Psikoterapiye dair en popüler tanım, danışanların davranışlarını, bilişlerini, duygularını ve/veya diğer kişisel özelliklerini istedikleri yönde
değiştirmelerine yardımcı olmak için psikolojik ilkeler çerçevesinde klinik
yöntemlerin ve kişilerarası tutumların uygulanması (Norcross, 1990) tanımıdır. 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-

330

Yıldız BİLGE, Ezgi ÜNAL

tedir. Rogers’a (1942, 1951) göre ise psikoterapi insanların gerçekçi olmayan 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 psikoterapide en önemli unsurun terapist ve danışan arasındaki ilişki veya etkileşim 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 danışanın kişiliğinin oluşumu, gelişmesi, sürdürülmesi ve değişmesi konusunda
önermelere sahiptir ve psikoterapist izlediği bu kurama uygun tedavi metotlarını 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, psikoterapide kullanılan müdahalelere dayanak oluşturduğu ve psikoterapi sürecinin değerlendirilmesinde yardımcı olduğu görülmektedir (Strupp, 1955).
Dolayısıyla kuramsal yönelim, danışanın terapötik ihtiyaçlarını anlamada
ve belirlemede kullanılan kavramsal bir çerçeve olarak (Poznanski ve McLennan, 1995) tanımlanabilir. Psikoterapistler ise sahip oldukları terapötik
yönelimler çerçevesinde, hastalarının sorunlarını anlar, uygulamada kullanacakları müdahaleleri seçer ve böylece tedavinin etkinliğini de belirlemiş
olurlar (Boswell ve ark., 2009; Buckman ve Barker, 2010). Bir psikoterapist için kuramsal yönelim, danışanının problemleriyle ilgili hipotez oluşturmada ve uygun müdahale yöntemlerinin seçiminde önemli bir etkendir. 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 öneminin yanı sıra psikoterapistlerle yapılan çalışmalarda, psikoterapistlerden
mesleki pratiklerini açıklamaları istendiğinde ilk olarak bahsettikleri faktörün kuramsal yönelimleri olduğu görülmektedir (Lyddon ve Bradford,
1995; Vasco, Garcia-Marques ve Dreyden, 1993). Terapistlerin kendilerini tanımlamada en temel belirleyicinin kuramsal yönelim olması oldukça dikkat çekicidir ve bu durum psikoterapistlerin kuramsal yönelimlerini
tercih etmelerinde etkili olan faktörlerin sorgulanmasını gerekli hale getirmektedir.
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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 yönelimlerini nasıl seçtikleri konusu basitçe açıklanabilecek bir konu değildir.
Buna sebep olarak da kuramsal yönelim seçiminde birçok farklı değişkenin 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 Uluşahin, 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 psikoterapistin, kendi tutum ve tarzı ile seçtiği kuramsal yönelimin gerektirdiği
tutum ve tarz arasındaki doğal bir uyumun olduğu kabul edilirse, psikoterapistin kişilik özellikleriyle uyumlu spesifik bir yönelim aracılığıyla diğer 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; Topolinski 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), psikologların kuramsal yönelimleriyle ilişkili faktörleri araştırmak için 1003 psikologla yürüttükleri çalışma sonucunda, düşük düzeyde deneyime açıklık ve
sorumluluk, görece düşük düzeyde duygusal dışavurum, iyimserlik, rasyonelliğe bağlılık ve objektiflik özelliklerinin bilişsel davranışçı yönelimler
yönünde bir seçimi öngördüğünü ortaya koyarken, açıklık özelliğinin ise
daha hümanistik ve varoluşçu yönelimlerin seçimini öngördüğü bulunmuştur. Beş faktör kişilik modelinde yer alan kişilik özellikleriyle kuramsal 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 açıklık 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 sistemik yönelimlerden çok psikodinamik yönelimle ilişkili olduğu bulunmuştur. Ek olarak, Topolinski ve Hertel (2007) tarafından Almanya’da 184
psikoterapistle yürütülen ve psikoterapistlerin kariyerinde kişiliğin rolünü inceleyen bir çalışmada, farklı kişilik tiplerine sahip psikoterapistlerin
farklı ekolleri benimsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda,
içgörü odaklı yönelimler ile deneyime açıklık, sezgisellik ve biliş ihtiyacı arasında pozitif yönlü ilişki saptanmıştır. Ayrıca, Bitar, Bean ve Bermudez’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 tercih süreçlerinin nasıl gerçeklleştiğinin incelendikleri pilot bir çalışmada,
terapistlere kişilik özelliklerinin belirli bir kuramsal yönelimi seçmelerinde 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 bulundurarak bu tercihlerini gerçekleştirdikleri görülmektedir.
Eğitim
Kuramsal yönelim seçiminde etkili olan faktörlerden bir diğeri eğitim faktörüdür. Kişilik faktörü kısmında bahsedilen Poznanski ve McLennan’in (2003), çalışmasında, eğitim faktörü de incelenmiştir.Bu çalışmada
neredeyse tüm bilişsel davranışçı psikoterapistler, üniversite eğitimlerini
kuramsal yönelim seçimlerini etkileyen faktörlerden biri olarak belirtirken, 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, süpervizyon 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 bildirmişlerdir. Bu bulgulardan hareketle çalışmada, bilişsel davranışçı terapi
tercihinin bilişsel davranışçı terapiye ilişkin dersler almakla ilişkili olduğu,
ancak psikodinamik ve sistemik yönelim tercihlerinin ise derslerden ziyade 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 psikologla yürüttükleri ve kuramsal yönelim seçiminde kişisel faktörlerin ve
eğitim faktörünün etkilerini araştırdıkları çalışmalarında, psikodinamik
tedavi yöneliminde, bilişsel davranışçı psikoterapi süpervizyonu alanlardan 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 çalışmasında kişisel faktörler daha belirleyici bulunurken diğer taraftan, Topolinski ve Hertel’in (2007) çalışmalarında, stajyer psikoterapistlerin öncelikle
eğitimlerinde öğretilen yönelimi öğrenmeye eğilimli oldukları, daha sonra
kişiliklerini yönelim seçimlerine yansıttıkları saptanmıştır. Guest ve Beutler’in (1988) eğitimlerinin ilk yılında süpervizyon almış 16 klinik psikoloji 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 araştırmacılar, 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 sonucuna 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 psikoterapistin kendi psikoterapisinden geçerken beraber çalıştığı psikoterapistinin
kurumsal yönelimidir. Vasco ve Dryden (1994) tarafından davranışçı, bilişsel, 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 bilişsel 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 kuramsal yönelim seçiminde etkili olan faktörleri inceleyen bir anket çalışmasında, katılımcılara şu anki kuramsal yönelimlerini seçmelerinde katkısı 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 okumalar, ders veren öğretim üyelerinin yönelimleri, süpervizörlerin yönelimleri ve aynı klinik ortamdaki meslektaşların yönelimleri faktörleri arasında, 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 psikodinamik ve deneyimsel terapistler için daha fazla olduğunu, ancak bilişsel 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 algılanan etkisini araştırdıkları çalışmada, psikodinamik yönelimli psikologların
davranışçı yönelimli psikologlara göre anlamlı biçimde daha sık bireysel
terapi alma eğiliminde olduklarını bulmuşlardır ve bireysel terapi ihtiyacının ve tercihinin kuramsal yönelime göre değiştiğini ifade etmişlerdir.
Kişilerin kendi psikoterapisini alırken hangi kuramsal yönelimi tercih
ettikleri ile sahip oldukları kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler araştırılmamış olmakla birlikte, muhtemelen kişiler kendi psikoterapileri için de
psikoterapistlerinin kuramsal yönelimine dikkat etmekte ve kuramsal yönelim bu tercihte etkili bir rol oynamaktadır. Psikodinamik Psikodinamik
psikoterapistlerin nörotizm ölçeğinden (Boswell ve ark., 2009; Poznanski 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 bireylerin aile ve çevreyle olan ilişkilerinde problemler yaşadığı önermesi
ile (Horney, 1950) açıklanabileceği düşünülmektedir. Böyle bir bağlantı
kurulduğunda ise psikodinamik yönelimli olup kendi terapilerinde de psikodinamik 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 arayışı içinde olmaları nedeniyle de bu terapistlerin kendi psikoterapileri için
tercihlerinin, kendini anlama ve analiz etme özelliği baskın olan psikodinamik 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 görüşü, hayat felsefesi ve bireysel değerleri de kuramsal yönelim seçiminde 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 kuramsal 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 psikoterapistler 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) görülmektedir.
Lyddon ve Bradford tarafından farklı kuramsal yönelimlerden psikoterapistlerin felsefik dünya görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bir çalışmada felsefik alanları ve uygulamalı ilgiyi ölçen Organikçilik-Mekanikçilik
Paradigması Envanteri kullanılarak felsefik alanlar olarak ontoloji, epistemoloji, bireysellik, nedensellik ve uygulamalı ilgi olarak ise evliliğe, ebeveynliğe 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 bulunmuştur (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, psikodinamik teori yönelimli olan psikoterapistler, trajik ve ironik bir vizyona
sahipken birey merkezli psikoterapistler romantik bir vizyona ve bilişsel-davranışçı psikoterapistler ise komik bir vizyona sahiptir.
Vasco ve Dryden’a (1994) göre, psikoterapistler epistemolojik bağlılıklarıyla 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 yönelimlerinde değişikliklerin olmaması psikoterapistin mesleki hayatında bir
uyumsuzluğa neden olmaktadır. Vasco ve arkadaşları (1993) ise bu uyumsuzluğa 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 değerlendirilebilmektedir. 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 kuramsal 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 ortaya çıkan bir başka faktör ise onların mesleki gelişim süreçlerinde yaşadıkları 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. Psikoterapistlerin 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 arttıkça, kişisel faktörlerin kuramsal yöneliminde daha etkili olduğunu iddia
ederler. Başlangıçta belli bir kuramsal yönelimde eğitim aldıktan sonra uygulamaya geçen psikoterapistlerin klinik deneyimini artırarak hangi müdahale 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 ilişkilendirilmiştir. 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 önceki klinik deneyimin, belirli bir probleme sahip belli danışanlarla terapötik
olarak nasıl ilerleneceği açısından kuramsal yönelimin şekillendirilmesine
katkı sağladığı öne sürülmüştür. Yani psikoterapistler benzer danışan profilleriyle çalıştıkça o profile yönelik becerileri ve o profile uygun müdahale tarzına yönelimleri artmaktadır denebilir.
Alanyazındaki çalışmalar dikkate alındığında psikoterapistlerin klinik
yönelimini belirlerken, bazı durumlarda alınan eğitim veya kişilik özelliklerinin 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 diğerini 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 aracılık edebilir.
Sonuç
Sonuç olarak; kuramsal yönelimin işlevleri dikkate alındığında terapötik etkililiğin değerlendirilmesi açısından oldukça önemli bir konumda
bulunduğu görülmektedir (Poznanski ve McLennan, 1995, Strupp, 1955).
Ayrıca, psikoterapist ile kuramsal yönelimi arasındaki uyumsuzluğun mesleki 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 gerçekleştirdiği görülmektedir. Yapılan alanyazın taramasında, psikoterapistlerin kuramsal yönelim seçiminde ve gelişiminde kişilik, eğitim, psikoterapistin kendi terapisi, dünya görüşü, hayat felsefesi ve bireysel değerler ve
klinik deneyim faktörlerinin etkili olduğu (Guest ve Beutler, 1988, Topolinski 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 psikoterapistlerin tercihleri üzerindeki etkilerinin de söz konusu kuramsal
yönelime göre değişebildiği (Poznanski ve McLennan, 2003) görülmüştür. Psikoterapistler kuramsal yönelimlerini seçerken, kişilik özelliklerini,
aldıkları üniversite eğitimini ve süpervizyon sürecini, kendi psikoterapilerinden geçerken beraber çalıştıkları psikoterapistin yönelimini, sahip oldukları 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 seçiminde etkili olan faktörlerin araştırılması psikoterapistlerin bu konuda
seçim yaparken daha bilinçli olmalarına, alacakları eğitimde baskın olan
yönelime dikkat ederek eğitimlerini şekillendirmelerine, eğitim kurumlarının yönelim seçimi sürecinde bu faktörlerden faydalanarak bilgilendirmeler 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. Psikoterapistlerin 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 tercihlerinin nasıl belirlendiği çok açık bir şekilde ortaya konamamakla birlikte büyük bir çoğunluğunun, aldıkları eğitimlerdeki baskın yönelimin ne
olduğuna veya uygulama açısından en kolay olana göre seçimlerini yaptıkları görülmektedir. Ayrıca psikoterapi uygulamalarına yönelik eğitimlerin 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, Garcia-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 çekmektedir.
İnsanların hayatları boyunca yapmak zorunda oldukları tercihler üzerinde nasıl birçok faktör etkili olarak kabul edilmekteyse psikoterapistlerin mesleki uygulamalarının en belirleyici yönüne karşılık gelen kuramsal
yönelimlerini de etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Ancak ülkemizde daha da belirsiz olmakla birlikte, yukarıda sunulan çalışmalar ışığında
psikoterapistlerin kuramsal yönelimlerinin nasıl gerçekleştiği konusunun
henüz tam açıklığa kavuşmuş bir konu olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte özellikle psikoterapistlerin üniversite düzeyindeki ve mesleki
deneyim süreçlerindeki eğitimleri sırasında kişilik özellikleri, eğitim, süpervizyon, kendi psikoterapi süreçleri, hayat felsefeleri, değerleri, inançları 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 yönelime ilişkin seçim sürecinde, danışanlar için hangi danışan tipine hangi
kuramsal yönelimin yararlı olacağı sorusu, terapistler için de “hangi özellikteki 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 kuramsal yönelimlerinin nasıl gerçekleştiği konusu ülkemizde daha da belirsiz 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 düşünülmektedir. Bu yüzden kuramsal yönelime ilişkin seçim sürecinde, danışanlar 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 enlemleri 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 bulunmaktadır. 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 sınırlarının 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 genişliğe 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 bulunmaktadır (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 modeli (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 Müdürlüğünden (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 gözlemlerinden 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 sıcaklık ve yağış üzerinde durabilmiştir. Bununla birlikte, Tunceli il merkezine ait rüzgar verileri de verilmiştir.
Sıcaklık
Tunceli’de 57 yıllık rasat verilerine göre (1961-2017) yıllık ortalama sıcaklık 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 Keban Baraj Gölüne yakın olan düşük rakımlı Pertek ve Çemişgezek’te sıcaklıkların daha yüksek olduğu görülmektedir (sırasıyla 14,8 °C ve 13,6 °C). Mazgirt (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 kışlar 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
Tunceli
(981m)
Çemişgezek
(898 m)
Hozat
(1485 m)
Mazgirt
(1400 m)
Nazımiye
(1602 m)
Ovacık
(1280m)
Pertek
(1056 m)
Pülümür
(1565 m)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Yıllık

-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

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

-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

-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

-1,7 1,0

4,9

9,9

13,8 19,4 24,6 25,9 21,3 13,6 6,3

0,4

-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

0,8

13,3 17,0 23,4 28,1 29,0 24,1 17,6 8,5

2,8

7,8

-1,8 9,1

4,3

8,6

-4,5 -1,2 2,6

12,0 17,3 22,0 23,1 18,0 10,3 3,5

11,6

14,8

İldeki tüm meteoroloji istasyonlarına ait termik rejim grafiğinin benzerlik gösterdiği görülmektedir (Şekil 2). Tunceli termik rejim grafiği incelendiğinde 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 düşüşleri hızlanır. Yaz aylarının sıcak olmasına karşın kış aylarının ılıman olduğu 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 ortalamaları 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). Yağışın yıl içinde dağılımı oldukça düzensizdir (Şekil 3). Aylık yağış değerleri 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
Tunceli
(981m)
Çemişgezek
(898 m)
Hozat
(1485 m)
Mazgirt
(1400 m)
Nazımiye
(1602 m)
Ovacık
(1280m)
Pertek
(1056 m)
Pülümür
(1565 m)

2

3

4

5

6

7

8

4,4 17

130,2 108,5 113,1

107,7 71,6

18,3

5

69,8

9

10

11

12

Yıllık

63,7 104,4 133,2 877

64,2

71,2

81,2

56,4

18,2

3,9 2,7 7,2

53,9 72,9

75,4

577

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

88,7

95

103,4 67

21,4

4,5 5,9 13,8 70,9 97,1

92,6

747

122,8

68,3

23,2

3,5 4,7 26,0 90,6 60,6

122,7 815

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

52,4

51,8

63

66

19,2

0,7 1,7 5

73,1

103,2

111,6 86

34,2

7

86,9

178,4 69,6

61,5

105,1 82,2

99,9

66,4 81,3

6,8 14,5 75,4 105

540

111,9 842

Kış en yağışlı, yaz ise en kurak olan mevsimdir (Şekil 3). Kış aylarının (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 geçmektedir (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 (karasallık 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 güney 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 geçmektedir. En fazla yağış Ovacık’ta (898 mm) görülürken, en düşük yağış ise
Pertek (540 mm) ilçesinde gerçekleşir. İlin geneli açısından değerlendirildiğinde, toplam yağış tutarının Türkiye ortalaması üzerinde (574 mm)
(Web 2) olduğu söylenebilir.
Rüzgar
Tunceli meteoroloji istasyonuna ait 56 yıllık rasat verilerine (19622017) göre, Tunceli il merkezinde kuzey ve güney sektörlerden esen rüzgarların 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 etkisi görülmektedir. Hakim rüzgar yönünün etkili olmasında topografyanın
etkisi hissedilmektedir. Özellikle Munzur Vadisinin doğrultusu esme saylarını 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 Akdeniz 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 karasallık etkisi belirgin şekilde hissedilmektedir. Ocak ve Şubat ayları sıcaklık 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 almakta 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 haritalara 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 edilmektedir. 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 tanımlanabilir. Türkeş ve Tatlı’nın (2011) yağış rejim sınıflandırmasına göre de
yöre karasal, çoğunlukla kuzeyli hava sistemlerinin değişkenlikleri, ayrıca konvektif kararsızlık olayları ve kış mevsiminde egemen kar yağışlarının 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 almaktadır. İç Anadolu ve Toros kuşağı arasında uzanan ve yer yer kuvvetli volkanizma 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 özellikleriyle Anadolu’nun farklı jeolojik geçmişleri olan Doğu Anadolu, iç
Anadolu ve Torosların karmaşık ilişkilerinin izlerini taşıyan kilit bölgelerden biridir (Özgül, 1981). Bu durum bölgenin kendine özgü stratigrafik ve
tektonik özellikler göstermesi ile sonuçlanmıştır.
Tunceli yöresi allokton ve parallokton birimlerden oluşmaktadır. Başka bir değişle, genç çökeller hariç tutulursa, yöredeki birimlerin ilk oluştukları 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 arasındaki 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 Kuvaterner kaya birimleri yüzeylenir (Şekil 6). Jeolojik olarak alanın çekirdeğini Murat Nehri ve Munzurlar arasında yer alan ve bazen Tersiyer tabakaları
ile örtülü olan bazen ise yüzeye çıkan Paleozoyik formasyonları meydana getirir (Erinç, 1953, Özgül, 1981). Bu eski kalıbı kuzeyde, batıda ve
güneybatıda Mesozoyik tabakalarından müteşekkil kıvrımlar çevirir. Kuzeydeki Munzur Dağları büyük ölçüde Mesozoyik formasyonlardan meydana 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 birimlerinden 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 ultrabazik kayaçlar) ve ofiyolitli melanjdan oluşan kaya birimleri Mesozoyik
döneminde oluşmuştur (Şekil 6). Tunceli ilinde alansal olarak en fazla yayılış 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 çevresinde, Nazımiye güneyinde ve Hozat, Çemişgezek ve Pertek arasında yüzeylenir. 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 etkileri 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 hareketlerde kuzeyden güneye yönelik kompresyon hareketleri 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 başlayan ve Neotektonik Dönem olarak adlandırılan (Şengör,1980) bu devreyle
birlikte, yanal hareketlerin önemi kalmamış, dikey hareketler önem kazanmaya başlamıştır. Sözü edilen bu tektonik hareketler ilin morfolojisini,
morfojenezini başka bir ifadeyle morfolojik evrimini kontrol etmiş, yörenin şekillenmesi esasta 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 çökellerini 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 güneydeki Murat vadisine doğru aşamalı olarak alçalan bir aşınım yüzeyine 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. Relief 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 engebeli bir görünüm almışlardır. Akarsuların genel akış doğrultuları bu düzlüklerin 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 paralel 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. Mekanik bakımdan açıklanması kolay olmamakla beraber çizgiselliğin kenarındaki 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), Haraminin 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 yükseltisi 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 arasındaki 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 olarak ele alınacaktır. Bunların 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 üniteyi oluşturan yüksek sahalar, gerek morfolojik, gerekse yapısal açıdan
gösterdikleri farklı özelliklerle birbirinden ayrılırlar. İlin kuzey bölümünün
neredeyse tamamı boyunca uzanan Munzur Dağları dağlık sahaların başın-
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da gelir (Foto 2, Şekil 7). Ovacık batısından başlayan bu sıradağlar Pülümür boyunca ∼120 km uzanırlar. Yaklaşık 20 km genişliğe sahiptirler ve
dağın su bölümü çizgisi büyük oranda Tunceli- Erzincan il sınırını oluşturur. 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 topografyaya 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 dikliklerine 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 yarılmalar 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, Tunceli, 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 sınırlarının 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 merkezinin doğusunda 2234 m yükseltiye ulaşan
Kırmızıdağ ve bu dağın kuzeyinde 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 Sarısaltık 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 tepelik 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 kuzeyinde yer alan dağlık kesim volkanizma ile meydana gelmiş olup, andezit, 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 başlı plato alanları Pertek, Mazgirt, Çemişgezek, Hozat, Nazımiye ve Tunceli
merkeze bağlı Geyiksuyu yöresinde yer alır. Platolar, yüksek ve alçak platolar olarak iki grupta değerlendirilmiştir. Yüksek platolar, Ovacık güneyinden 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 platolardan biri Mazgirt ilçe sınırları içinde bulunur. Munzur Suyu ile Peri Suyunun Keban Baraj Gölüne döküldüğü saha arasında yer alır. İkinci sırada
sayılabilecek plato ise birincisinin batısında yer alır ve Keban Baraj Gölünün 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 atımlı 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 ölçüde 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 uzunluğu, 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 önemli 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 kıyılarını 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 Geyiksuyu 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 iklim 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. Başta 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 paralel-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 Vadisi 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 gelmektedir.
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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, Buyer 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 seviyelerinden 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 kademeli 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 buzullarını, 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 dilleri 1400 m altına kadar inmiştir (örn. Aksu 1350 m, Mağaradere 1381m,
Karagöl 1366 m ve Ziyaret 1383 m) (Çılğın, 2020).

360

Zeynel ÇILĞIN

Foto 4: Munzur Dağları’nda bazı sirklerden (solda) ve Karagöl buzul vadisinden (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 topografyasına ait şekillerin en fazla gelişim gösterdiği kesim ise Mesozoyik kireçtaşlarından 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 kademesinde rastlanmaktadır. Su batan ve dolinler ise en çok dağlarda piramidal
zirveler arasında kalan ve birbirlerine esiklerle bağlanan daha çok 24002800 m seviyelerinde bulunan, eski aşınım yüzeylerine tekabül eden ve
Pleyistosen’de küçük örtü buzullarının geliştiği havzalarda yer almaktadırlar. Munzur Dağları’nın kireçtaşından oluşması nedeniyle yüzeysel drenaj fazla gelişememiştir. Bu dağlarda yer alan vadi şebekesi kütlenin büyüklüğüne 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 gelişmiş olduğu dağlık alanın ovaya intikal ettiği yer yer fay hatlarına karşılık 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 karstı (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 istasyonu 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 yoğunluğunun 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) ulaşan çok sayıda dere boyutunda akarsu bulunmaktadır.
Tunceli’nin en önemli akarsuyunu genel hatları ile KB-GD doğrultusunda akış gösteren ve beslenmesinde Munzur Gözeleri, Mercan Kaynakları 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 bünyesine 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 ulaştırmaktaydı. Günümüzde ise Munzur Çayı il merkezinin 25 km güneyinde
yapılan Uzunçayır baraj setinin inşası nedeniyle oluşan göle dökülmektedir. Yine ilin kuzeyinde Pülümür ilçesinde sınırları içinde bulunan ve sularını Karasu Nehri’ne gönderen alanda bulunan dereler nihayetinde sularını
Fırat’a ulaştırmakta ve böylece Tunceli il sınırları içinde yer alan akarsuların 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 birlikte, 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 deyişle, bütün yıl yatağında su akışı gösteren akarsulardır. Geçici ve mevsimlik
akarsular ise yılın bir döneminde veya mevsiminde akış gösteren diğer dönemlerde 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 genelde düzensizdir. Yani yılın belirli bir döneminde yükselme ve alçalma şeklinde akış gösterirler. Akarsuların akım özellikleri bölgedeki iklim şartları ile
yakından ilişkilidir. Yağışın yıl içinde dağılışı ve yağış şekli akımlar üzerinde 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 özelliklerine sahip bir akarsu olduğu söylenebilir (Çılğın, 2006).
İlde doğal ve yapay olmak göller yer almaktadır. Doğal göller oluşumları 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 bölümü 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 oldukça 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 kuzeyinde 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 miktarına paralel olarak Ovacık, Pülümür ve il merkezinde nispeten daha fazla
yer almaktadır. Sahanın temel kayaç grubunu karbonatlar ile volkanik kayaçların oluşturması ve bu kayaç gruplarının bol çatlaklı olması, bu çatlakların 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 gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Karbonatlardan oluşan Munzur Dağları’nda ise yüzeysel drenaj oldukça seyrektir ve fiziksel parçalanma ile birlikte
kimyasal ayrışma da etkindir. Bu alanda, geçirimliliğin yüksek olması nedeniyle, yağışların önemli bir bölümü yeraltına sızarak ovaya yakın kesimlerde 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 seklinde yüzeye çıkan Munzur Gözeleri oluşturur (Foto 7). Bu kaynaklar, adeta
yeraltına intikal etmiş bir akarsuyun resürjans kaynağı olarak yüzeye çıkmasını andırırlar ve çok kısa bir mesafede Munzur Çayı’nı oluştururlar (Çılğın, 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 gerisinde, 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, Büyükyurt (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. Bunların dışında, Tunceli ilindeki bu 5 önemli kaplıca ve içmeler dışında merkezde 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-Elazığ 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. Kaynağında 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 bakımından 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 gelişmişlerdir 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 kaplamaktadır (Web 4). Ormanlar yaygın olarak kışın yaprağını döken meşe türleri (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). Ormanlar, yoğun olarak Yılan Dağı’nın doğusundan itibaren başlar, Ovacık ve
Hozat arasından devam ederek (Karaoğlan Dağları), Munzur Vadisi, Geyiksuyu hattını takip eder ve Tunceli merkez bölgesine gelir. Buradan Pülümür Vadisi boyunca ve Nazımiye ilçesine ve Mazgirt’in kuzeyine doğru 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 ormanlarla 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 formasyonlardan 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 kuruyarak 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). Stepleri 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, Karasakal 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 sınırları içinde yer alan Munzur Dağları ve Munzur Vadisi Milli Parkı endemik
bitkilerin oldukça fazla olduğu bitki alanlarından biridir. Florasında 227 tanesi 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 fındık, kavak, söğüt ve çalı türlerinden oluşan türler bulunmaktadır.
TOPRAK
Tunceli’de yayış gösteren toprakların başında alüvyal topraklar, kolüvyal 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 çekimi, 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 oluşmuştur. Doğal vejetasyon, yaprağını döken orman ağaçları olup, en yaygın
olanı meşe ağaçlarıdır. Orman örtüsü ile kaplı olan yerlerdeki bu toprakların organik maddesi zengin ve asidik karakterdedir. Ayrışmanın zayıf olduğu bu alanlarda organik maddenin toprak profiline karışımı azdır (Atalay,
1989). Bu topraklar ildeki orman örtüsünün dağılışına paralel olarak yayılış gösterirler.
Kahverengi topraklar, ana kayası kireçtaşı ve ofiolit olan kayaçlar üzerinde oluşmuşlardır. Doğal bitki örtüsü ot formasyonu olup, genelde mera
olarak kullanılmaktadırlar. Bitki örtüsü fakir olduğundan humus azdır. Yıkanmanın zayıf olduğu bu topraklarda kalsifikasyon meydana gelmektedir.
Yüzeyde kahverengi olduğu halde, birikim zonunda beyazımtraktır (Atalay, 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 oluşturan 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 sürecindeki 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 analiz etmek için kullanılması olarak ifade etmiştir. Üst biliş eğitim araştırmaları 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 biliş 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 isimlendirilmesi noktasında farklı tercihler olduğu görülmektedir. Buna bağlı 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”, Doğanay (1997) “bilişsel farkındalık” olarak araştırmalarında çeviri ifadelerini
kullanmışlardır (Gelen, 2004).
Biliş becerilerini ölçmek için kullanılmakta olan derecelendirme ölçekleri, 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 ölçülmesinde kullanılan birçok ölçeğin olduğu literatür incelemesi sonucunda gözlenmektedir.
Araştırma konusunu içeren bir başka bilişsel alan kavramı da bilişsel
esnekliktir. Bilişsel esneklik, bireyin karşılaştığı problemlere çözüm üretmek amacıyla çeşitli seçenekler ortaya çıkarma ve farklı düşünme becerisi
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gerektiren önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilişsel esneklik düzeyi yüksek olan insanlar dikkatlerini probleme tam anlamıyla
odaklayabilir, bu bireyler değişiklik ve çözümleyiciliğe açıktırlar. Bilişsel 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 esnekliği, 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 davranışsal stratejileri içermektedir (Lazarus ve Folkman, 1984). Bilişsel esnekliğin 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, durumlara karşı seçenekler oluşturabilmeye dayanır. Akılcı bir düşünce tarzıdır. 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 anlamlandırılmıştır. Araştırmalarda sağlıklı birey olarak olumlu değişkenlerle pozitif
yönde, olumsuz değişkenler ile negatif yönde ilişkili bulunduğu gözlenmiştir (Altunkol, 2011; Asıcı ve İkiz, 2015, Diril, 2011; Gündüz, 2013a,
Gündüz 2013b; Öz, 2012; Türe ve Sarıçam, 2016). Bilişsel esneklik seviyesi yüksek olan bireylerin iletişim anlamında da esnek yapıda oldukları, problemlere karşı girişken, hassas, iletişim konusunda kendine güvenli, 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 değişkenlerine 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. Örneklem grubunu ise 2019-2020 spor sezonunda lisans tescili yapılmış futbol branşında 133, Basketbol branşında 97 ve yüzme branşında 144 olmak
üzere toplam 374 alt yapı sporcusu oluşturmaktadır. Araştırmada gönüllülük 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 açıklayıcı, 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 sağlamaktadır 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), değerlendirme (6 madde), hata ayıklama (5 madde) ve bilgiyi yönetme (9
madde) şeklindedir. Akın ve ark. (2007), ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayısını ,95 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada ise güvenirlik katsayısı ise
,94 olarak bulunmuştur.
Bilişsel Esneklik Ölçeği (BEÖ); bireyin bilişsel esneklik düzeyini belirlemek amacıyla
Martin ve Rubin (1995) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe uyarlama
çalışması da Altunkol (2011) tarafından yapılmıştır. Bilişsel Esneklik Ölçeği (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 göstermektedir.
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 kullanılmıştır. 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
Cinsiyet

Erkek
Kadın
Spor Yaşı
0-2 Yaş
3-5 Yaş
6 yaş ve üstü
Spor Branşı
Futbol
Basketbol
Yüzme
Yıl Sonu Başarı Puanı 50 ve Altı
51-75 Arası
76-100 Arası

N (374)
203
171
199
143
32
133
97
144
41
103
230

%
54,27
45,73
53,20
38,24
8,56
35,56
25,93
38,51
10,96
27,54
61,50

Tablo 1’de araştırmayı oluşturan alt yapı sporcularının kişisel özelliklerine yer verilmiştir. Araştırmaya katılan alt yapı sporcularının %54,27
(203)’ü erkek sporculardan %45,73 (171)’i de kadın sporculardan oluşmaktadır. Yine araştırmadaki sporcuların spor branşı, spor yaşı ve bir önceki dönemdeki yıl sonu başarı ortalaması bilgileri yer almaktadır.
Tablo 2. Araştırmaya Katılan Sporcuların Üstbilişsel Farkındalık Ölçeği Puanlarının Cinsiyet Durumlarına Göre Dağılımları
Alt Boyutlar
Açıklayıcı Bilgi
Prosedürel Bilgi

Değişken
x
y
x
y

N
171
203
171
203

Ortalama
4,38
4,02
3,01
2,88

ss
0,33
0,40
0,47
0,34

t
p
2,821 ,003*
-,129

,620
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Durumsal Bilgi
Planlama
İzleme
Değerlendirme
Hata Ayıklama
Bilgiyi Yönetme

x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y

171
203
171
203
171
203
171
203
171
203
171
203

4,19
4,38
4,33
3,75
4,03
3,91
4,22
4,05
3,61
3,75
5,69
6,14

0,68
0,52
0,19
0,27
0,39
0,41
0,71
0,67
0,33
0,37
0,63
0,67

377

1,364 ,211
2,402 ,000
1,612 ,387
2,331 ,266
2,918 ,000
2,890 ,001

p<0,05,
*Kadın: x **Erkek: y
Tablo 2’deki veriler incelendiğinde araştırmaya katılan alt yapı sporcularının üst bilişsel farkındalık ölçeğinin alt boyutlarının cinsiyet durumlarına göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Buna göre ölçeğin
toplam puan açısından kadın sporcuların erkek sporculara oranla daha yüksek 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
=,003, pplanlama=,000, phata ayıklama=,000, pbilgiyi yönetme=,001).
bilgi
Tablo 2’deki veriler ışığında ölçeğin diğer alt boyutlarından prosedürel 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

Pearson Korelasyon
P
N
Pearson Korelasyon
P
N

ÜBFÖ
1
373
.688(*)
.000
373

YSBP
.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 aralarındaki 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
Pearson
Korelasyon
ÜBFÖ
P
N
Bilişsel Esneklik Pearson
Korelasyon
P
N

ÜBFÖ
1

Bilişsel Esneklik
.512(*)
.000
373

373
.512(*)
.000
373

1
373

*p<0.01
Tablo 4’de alt yapı sporcularının bilişsel esneklik düzeylerinin, üst bilişsel farkındalık düzeyleri açısından aralarındaki ilişkinin ortanın üstünde,
pozitif ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir (r= 0.512). Buna göre sporcuların bilişsel esneklik düzeyleri arttıkça üst bilişsel beceri farkındalık düzeylerinin de arttığı söylenebilir.
Tablo 5. Araştırmaya Katılan Sporcuların Bilişsel Esneklik Ölçeği Puanlarının
Cinsiyet Durumlarına Göre Dağılımları
Bilişsel Esneklik
Seviyesi
Düşük Bilişsel
Esneklik
(0-24 Puan)
Orta Bilişsel
Esneklik
(25-48 Puan)
Yüksek Bilişsel
Esneklik
(49-72 Puan)
Bilişsel Esneklik
Ölçeği Toplam Puan

Değişken

N

Ortalama ss

t

p

x
y

41
24

22,18
20,33

3,13
3,20

3,618

,003*

x
y

84
77

39,60
34,22

4,10
3,78

-3,619

,620

x
y

68
80

64,87
63,11

2,01
3,25

-1,655

,211

x
y

171
203

41,21
39,22

3,06
3,67

2,914

,001

p<0,05
*Kadın: x **Erkek: y
Tablo 5 incelendiğinde ise araştırmaya katılan sporcuların bilişsel esneklik ölçeği toplam puanı ve alt boyutlarının cinsiyet durumları açısından 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 gözlenmemiştir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırma sonucunda sporcuların bilişsel esneklik ölçeği toplam puanı
ve alt boyutlarının cinsiyet durumları açısından farklılaştığı tespit edilmiştir (p<0,05). İlgili literatür incelenmesi sonucu ergenler üzerine yapılan
araştırmalarda cinsiyetler arasında bilişsel esneklik açısından fark olmadığı 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 sonucunda ise sadece düşük seviyede bilişsel esnekliğe sahip erkek ve kadın
sporcular arasında ölçeğin toplam puanı açısından fark olduğuna yöneliktir. Bilişsel esnekliği orta ve yüksek seviyede olan ergenlerin duygusal tutarsızlık 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 bulunmuştur. Bunun nedeni bu çalışmanın farklı yaş kategorisindeki bireylere
uygulanmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Martin ve Anderson’a (1998) çalışmasında kişiler arası ilişkilerde kendisini 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 özellikleriyle bilişsel esnekliğe sahip olan bireylerin özellikleriyle de benzerlik
gösterdiğini belirtmektedirler.
Araştırma sonucunda araştırmaya katılan alt yapı sporcularının yılsonu başarı puanlarının, üst bilişsel farkındalık düzeyleri açısından aralarındaki 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 anlamsal 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 ilişki 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 kendi öğrenmelerini planlamalarını, izlemelerini ve değerlendirmelerini sağlamasından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.
Araştırmada sonuç olarak alt yapı kategorilerinde farklı branşlardaki
sporcuların hem bilişsel gelişim alanında hem de psikomotor gelişim alanında, 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 alanlarını da aynı yönde etkilemektedir.
Araştırmamızda sonuç olarak, bilişsel esnekliği yüksek olan sporcuların problemlere karşı daha rasyonel yaklaşabildiklerini ve sporda sürekli
karşımıza çıkan stres, kaygı ve öfke gibi unsurların oluşmasına izin vermediklerinden 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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1. Giriş
2018 yılı dünya ispatlanmış petrol rezervi 1 729.7 milyar varil olarak
tespit edilmiştir. Petrol rezervinin 836.1 milyar varili (% 48.3) Orta Doğu
ülkelerinde, 325.1 milyar varili (% 18.8) Güney ve Orta Amerika ülkelerinde, 236.7 milyar varili (% 13.7) Kuzey Amerika ülkelerinde bulunmaktadır. 2018 yılında dünya petrol üretimi 94.7 milyon varil/gün’e ulaşmıştır.
Birincil enerji kaynakları arasında stratejik konuma sahip olan ham petrol
2018 yılı itibarıyla dünya birincil enerji talebinin % 31.4’ünü karşılamıştır
(ETKB, 2020).
Dünya geneli petrol tüketim rakamlarına baktığımızda 2018 yılında
% 1.5’lik artış göstererek günlük 99 843 bin varile ulaştığı görülmektedir.
Bu tüketimin % 20.5’i (24 456 bin varil) ABD’ye, % 13.5’i (13 525 bin
varil) Çin’e ve % 5.2’si (5 156 bin varil) Hindistan’a aittir (BP, 2019: 20).
Bu üç ülke dünya genelindeki petrol tüketiminin yaklaşık %40’nı gerçekleştirmektedir. Bölgesel anlamda petrol tüketim rakamlarına baktığımızda
% 35.9 ile Asya Pasifik ilk sırada yer almaktadır. Dünya genelinde en fazla
tüketimi yapan üç ülkeden ikisi (Çin ve Hindistan) Asya Pasifik bölgesinde
yer almaktadır. Bu Asya Pasifik ülkeleri içinde 2018 yılında en fazla artış
% 14.8 ile Çin’de, en fazla düşüş ise % 15.4 ile Pakistan’da yaşandığı
görülmektedir. Dünya genelindeki petrol tüketiminin % 24.8’ini gerçekleştiren Kuzey Amerika ise ikinci en büyük paya sahip ülkelerin bulunduğu
bölgedir. Bu bölgede ABD en büyük paya sahip olup (% 20.5), 2018 yılında tüketiminde % 2.5’lik bir artış yaşanmıştır. Dünya genelinde en büyük
paya sahip olan üçüncü bölge % 15.3 ile Avrupa’dır. Bu bölgede ülkelerin
toplam içinde payları birbirine çok yakın olsa da, Almanya başı çekmektedir (% 2.3). Bununla birlikte, 2018 yılında birçok Avrupa ülkesinde olduğu
gibi1 Almanya’da da petrol tüketiminde (% 5) düşüş yaşandığı görülmektedir (BP, 2019: 21).
2018 yılında Avrupa ülkelerinde görülen petrol talebindeki daralma
Romanya ekonomisinde de yaşanmıştır (% 1). Ancak, Romanya ekonomisi diğer birçok Avrupa ülkesinden farklı olarak az olsa petrol rezervlerine
sahiptir. Günlük ortalama 600 milyon varil petrol rezervine sahip olup,
yaklaşık 22.3 yıllık bir ömre sahiptir. Bu rezervlere bağlı olarak günlük
ortalama 71 bin varil ham petrol üretmektedir (BP, 2019: 14, 18). Romanya’nın ham petrol tüketim rakamlarına baktığımızda, günlük ortalama 211
bin varil olmak üzere yıllık 10.2 milyon ton petrol eşdeğeridir.
Enerji alanında çalışmalar birçok araştırmacı tarafından yoğun olarak
ele alınmaktadır. Gerek enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki
ilişkiyi ele alan çalışmalar gerekse enerjiyle ile ilgili arz ve talep tahmin
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, Romanya ekonomisi için enerji
1 2018 yılında Avrupa ülkelerinde ortalama % 0.6’lık bir düşüş yaşanmıştır (BP, 2019: 21).
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kaynaklarının talebiyle ilgili analizler yapılarak talep tahmin çalışmalarında bulunulmak istenmiştir. Literatürde Romanya’nın ham petrol talebiyle
ilgili elastikiyet çalışmalarının neredeyse hiç olmaması nedeniyle bu konuda katkı sağlaması beklenmektedir.
Bu çalışmada amaç, fosil enerji kaynaklarının başında gelen ham petrolün talebini Romanya için analiz etmektir. Özellikle ham petrol talebinin
fiyat ve gelir esneklik katsayılarını tahmin etmektir. Çalışmamız beş kısımdan oluşmaktadır. Giriş kısmının ardından, ikinci kısımda konuyla ilgili ampirik çalışmalar incelenmiş, üçüncü kısımda kullanılacak olan yöntem
ve veri setine yer verilmiştir. Analiz sonuçları dördüncü kısımda ve beşinci
kısımda ise sonuç kısmına yer verilmiştir.
2. Literatür
Literatürde enerji tüketimi ve enerji talebiyle ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Enerji talep analiziyle ilgili çalışmalara bakıldığında önemli
bir kısmının elektrik, doğal gaz ve kömür talepleriyle ilgili olduğu görülmektedir. Ancak, bu kısımda petrol talebiyle ilgili yerli ve yabancı çalışmalarından bahsedilecektir. Bu kısımda sadece ham petrol talebinin fiyat
ve gelir esneklik sonuçlarına yer verilmiştir.
Ghouri (2001) üç Kuzey Amerika ülkesinin 1980-1999 dönemine ait
yıllık verilerini kullanarak yaptıkları OLS tahmini sonucunda, uzun dönem
ham petrol talebinin fiyat esnekliğinin birin altında değerler aldığını ortaya
koymuştur. Gelir esneklik katsayıları ise ABD için 0.98, Kanada için 1.08
ve Meksika için 0.84 olarak tahmin etmişlerdir.
Gately ve Huntington (2001) 96 ülkenin 1971-1997 dönemine ait yıllık verilerini kullanarak yaptıkları analiz sonucunda, ham petrol talebinin
fiyat esnekliğini OECD ülkeleri için -0.64, OECD Dışı ülkeler için -0.18
olarak tespit etmiştir. Gelir esneklik katsayıları ise her iki ülke grubu için
birbirine çok yakın hesaplandığını söyleyebiliriz (sırasıyla, 0.56 ve 0.53).
Krichene (2002) dünya geneli ülkelerin 1918-1999, 1918-1973 ve
1973-1999 dönemlerine ait yıllık verileriyle ham petrol talebinin kısa ve
uzun dönem fiyat ve gelir esneklikleri tahmin edilmeye çalışılmıştır. OLS
analizi sonucunda, 1918-1999 döneminin kısa dönem fiyat esnekliği hariç
tüm dönemler için katsayılar hem istatistiki olarak anlamlı hem de işareti
beklentilere uygun olarak negatif olarak tahmin edilmiştir. Dünya geneli
ham petrol talebinin inelastik olduğu sonucuna varılmıştır. Ham petrol talebinin kısa dönem gelir esnekliği 1918-1999 dönemi için 0.53, 1918-1973
için 0.42 ve 1973-1999 için 1.45 olarak hesaplanmıştır. Uzun dönem gelir
esnekliği ise sırasıyla, 0.6, 1.8 ve 1.2 olarak ortaya konmuştur.
Cooper (2003) 23 ülkenin 1979-2000 dönemine ait yıllık verileriyle
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ham petrol talebinin fiyat esnekliğini analiz etmiştir. OLS analizi sonunda,
kısa dönem esneklik katsayılarının +0.02 ile -0.11 arası, uzun dönemde ise
+0.04 ile -0.57 arası değişen değerler aldığı belirlenmiştir.
Narayan ve Smyth (2007) Orta Doğu ülkelerinin 1971-2002 dönemine
ait panel verilerini kullanarak ham petrol talebinin fiyat ve gelir esneklik
katsayılarını analiz etmeye çalışmışlardır. Analiz sonucu, ham petrol talebinin fiyat esnekliği -0.071 ile -0.002 arası, gelir esnekliği ise 0.204 ile
1.182 arası değer aldığı tespit edilmişlerdir.
Altınay (2007) Türkiye ekonomisinin 1980-2005 yıllarına ait verileri
kullanarak ARDL sınır testiyle ham petrol talebinin fiyat ve gelir esneklikleri tahmin etmeye çalışmıştır. Test sonucu kısa ve uzun fiyat esneklik katsayıları sırasıyla, -0.104 ve -0.182 olarak tespit edilmiştir. Gelir esneklik
katsayıları ise 0.104 ve 0.608 olarak ortaya konmuştur. Solak ve Beşkaya
(2013) ile Görüş ve Türköz (2016) de Türkiye ekonomisinin ham petrol
talebini benzer yöntemle ele almışlardır. Solak ve Beşkaya (2013) fiyat esneklik katsayıları anlamsız iken; gelir esneklik katsayıları kısa dönem için
1.11, uzun dönem için 0.67 olarak bulmuşlardır. Görüş ve Türköz (2016)
ise kısa ve uzun dönem fiyat esneklik katsayıları sırasıyla, -0.08 ve -0.17;
gelir esneklikleri 0.59 ve 0.51 olarak tespit etmişlerdir.
Xiong ve Wu (2009) Çin’in 1979-2004 yıllarına ait verileri Johansen
eşbütünleşme testiyle ele aldıkları çalışmada, ham petrol talebinin uzun
dönem fiyat esnekliğini -0.365, gelir esnekliğini ise 0.647 olarak tahmin
etmişlerdir. Ziramba (2010) Güney Afrika’nın 1980-2006 yıllarına it verilerini Johansen eşbütünleşme testiyle yaptıkları analiz sonucunda, ham
petrol talebinin fiyat esnekliğini -0.147, gelir esnekliğini ise 0.429 olarak
hesaplamıştır. Çoban vd. (2017) ise 26 OECD ülkesinin 1997-2013 yıllarına ait verilerini dinamik panel yaklaşımıyla yaptıkları analizde; ham
petrol talebinin fiyat esnekliğini -1.76, gelir esnekliğini 1.34 olarak ortaya
koymuşlardır.
3. Veri Seti ve Yöntem
3.1. Veri Seti ve Model
Romanya’nın ham petrol talebi analiz edildiği bu çalışmada 19902018 döneminin yıllık verileri kullanılmıştır. Romanya ekonomisinin ham
petrol tüketimi, fiyat ve gelir değişkenleri esas alınmıştır. Bu değişkenler
iktisat teorisi çerçevesinde belirlenmiştir. SSCB’den 1990 yılında bağımsız bir devlet olarak Romanya’nın ayrılması nedeniyle veriler 1990-2018
dönemiyle sınırlıdır. Bu yüzden 1990-2018 dönemi çalışmanın kapsamını
oluşturmaktadır.
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Ham petrol tüketimi (bin varil, günlük) ile Brent petrol fiyatları (ABD
$/Varil) British Petrol (BP) internet sitesinden alınmıştır. Petrol fiyatları
2018 yılı ABD doları cinsinden reel fiyatlardır ve OilP olarak tanımlanmaktadır. Petrol tüketimi ise Oil olarak ifade edilmektedir. Geliri temsilen
Romanya’nın kişi başı Gayri Safi Yurtiçi Hasılası esas alınmış olup, Dünya
Bankası (WB)’nın resmi internet sayfasından alınmıştır. Kişi başı gelir (Y)
2010 sabit ABD doları cinsinden olup, reel değerlerdir. Dolayısıyla çalışmamızda ele alacağımız model;
Oil = f (OilP, Y)

(1)

şeklinde oluşturulmuştur. Tüm seriler analizlerde logaritması alınmış
hali kullanılmış olup, çift logaritmik model kullanılmıştır:
InOil = f (InOilP, InY)

(2)

Modelin ekonometrik formu ise;
InOilt= β0- β1InOilPt + β2InYt + εt 		

(3)

şeklindedir.

3.2. Kullanılan Yöntem: ARDL Sınır Testi
Hata terimlerine dayalı iki aşamalı Engle ve Granger (1987) testi ile
Johansen (1988) ve Johansen&Juselius (1990) tarafından gerçekleştirilen
ve sistem yaklaşımına dayalı eşbütünleşme testi birbirlerine göre avantajlı
yönleri olmasına rağmen, bu yöntemleri kullanarak eşbütünleşme analizlerinin yapılabilmesi için, analize katılan tüm zaman serilerinin düzey değerlerinde durağan olmaları veya aynı derecede farkları alındığında durağan olmaları gerekmektedir. Bu durum, sözü edilen testlerle eşbütünleşme
ilişkisinin tespit edilmesini güçleştirmektedir. Örneğin serilerden biri veya
daha fazlası seviyede durağan yani I(0) ise bu yöntemler ile seriler arasında
eşbütünleşme ilişkisini araştırmak imkânsız hale gelmektedir. Böyle bir
durumda Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen sınır testi yaklaşımı bu
sorunu ortadan kaldırmaktadır (Pesaran vd., 2001).
Bu test küçük gözlem sayılarına sahip örneklerde de etkin sonuçlar
vermesi (Kamaruddin ve Jusoff, 2009); ve modeldeki değişkenlerin belirlenen optimal gecikme uzunluklar farklı olabilmesine izin vermektedir.
Ayrıca kısa ve uzun dönemli ilişki analizlerinde, uzun dönemle ilgili bilgi
kaybı olmadan birlikte belirlenebilmektedir (Ahmad ve Mahmood, 2013:
53). Bu gibi avantajları nedeniyle son yıllarda bu test oldukça yaygın bir
şekilde kullanılmaktadır.
Bu testte, eşbütünleşme ilişkisinin sınanmasında izlenecek yol önce
Kısıtlanmamış Hata Düzeltme Modeli (Unrestricted Error Correction Mo-
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del, UECM) oluşturulur. İki değişkenli (X ve Y) bir model için aşağıdaki
(4) nolu denklemde yapıldığı gibi:

(4) nolu denklemdeki Y bağımlı değişkeni, X ise modeldeki bağımsız değişkeni temsil etmektedirdir.Δ serilerin birinci farkını, m ise gecikme uzunluğunu ifade etmektedir. Bu amaçla, ilk olarak optimal gecikme
uzunluğunun (m) belirlenmesi gerekmektedir. Gecikme uzunluğunun belirlenmesi için Akaike Bilgi Kriteri (AIC), Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) ve
Hannan-Quinn Kriteri (HQC) gibi model seçim kriterlerinden yararlanılmaktadır. En düşük bilgi kriterine göre tercih yapılır. Maksimum gecikme
uzunluğu ise serilerin aylık, üçer aylık ya da yıllık olma durumuna göre
değişiklik göstermektedir. Ancak, eşbütünleşme analizi gecikme sayısına
duyarlı olduğundan, gecikme sayısı seçme sürecinde sistematik bir süreç
izlemek gerekmektedir. Seçilen optimal gecikme uzunluğunda, denklemin
hata terimlerinde otokorelasyon sorunun olmaması gerekmektedir.
Eşbütünleşme testinde bir diğer önemli husus eşbütünleşme denklemlerinde bir zaman trendinin olup olmayacağıdır (Pesaran vd., 2001). Bu
nedenle, eşbütünleşme testinin test edilmesi aşamasında standart bilgi kriterlerinin yanında determenistik trendin yer aldığı ve yer almadığı UECM
tahminlerinin de yapılması gerekmektedir.
(4) nolu denklemde yer alan değişkenler (X ve Y) arasındaki eşbütünleşme ilişkisini test etmek için oluşturulan trendsiz modelin boş hipotezi
ve alternatif hipotezleri,
H0: α3=α4=0 (Eşbütünleşme yok)
H1: α3≠α4≠0 (Eşbütünleşme var)
şeklinde kurulabilir. X ile Y arasındaki eşbütünleşme ilişkisi, (4) nolu
denklemdeki α3 ve α4 katsayılarının F testi (Wald testi) ile topluca anlamlılığının test edilmesi yoluyla belirlenmektedir. F testi değerleri Peseran vd.
(2001) kritik tablo değerlerinden büyük ise Ho hipotezi red edilir ve seriler
(X ve Y) arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğuna karar verilir.
Değişkenler arası eşbütünleşme ilişkisi tespit edildikten sonra, bağımlı
ve bağımsız değişkenlerin uzun dönem ilişkisini incelemek için en uygun
ARDL modeli belirlenir. En uygun ARDL modeli (4) nolu denklemden
hareketle aşağıdaki (5) nolu denklem şeklinde kurulur.
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(5) nolu denklemdeki p Y’nin, q X’in uygun gecikme uzunluğunu göstermektedir.2 Uzun dönem analizinde değişkenlerin gecikme uzunlukları
(p,q) birbirlerinden bağımsız şekilde belirlenmektedir. Tahmin edilecek
model ARDL (p,q) olarak ifade edilmektedir. ARDL (p,q) modelinin uzun
dönem katsayıları; aşağıdaki (6) nolu denklem yardımıyla hesaplanmaktadır.

Uzun dönemli ilişkinin tahmin sonuçları elde edildikten sonra değişkenler arasındaki kısa dönemli ilişki ise, ARDL yöntemine dayalı Hata Düzeltme Modeli (ECM) oluşturularak tahmin edilmektedir.
4. Tahmin Sonuçları
4.1. Birim Kök Test Sonuçları
ARDL sınır testi için öncelikle serilerin durağanlığı test edilmelidir.
Serilerin durağanlık testleri ARDL sınır testi için zorunlu olmasa da, en
azından serilerin durağanlık mertebelerinin I(2) olmaması gerekmektedir.
Durağanlık mertebe test için ADF (Augmented Dickey–Fuller) ve
KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin) birim kök testine başvurulmuştur. Çalışmamızdaki serilerin birim kök test sonuçları aşağıdaki Tablo
1’de yer almaktadır.
Tablo 1: Birim Kök Test Sonuçları
I(0)
I(1)
sabitli
sabitli+trent sabitli
sabitli+trent
-3.885(0)*** -3.659(0)**
lnOil
-0.899(0)
-1.942(0)
-4.365(0)*** -4.278(0)**
lnOilP
-0.311(1)
-2.657(1)
-3.848(0)*** -3.596(0)**
lnY
Kritik Değerler
Sabitli model için
sabitli+trent model için
%1
-3.689
-4.323
%5
-2.971
-3.580
% 10
-2.625
-3.225
KPSS
0.340(4)***
0.121(3)***
lnOil
0.548(4)
0.158(7)*** 0.122(3)***
0.110(3)***
lnOilP
0.655(4)
0.126(3)*** 0.361(1)***
0.189(0)**
lnY
Kritik Değerler
Sabitli model için
sabitli+trent
model için
2 Öncelikle bağımlı değişkenin optimal gecikme uzunluğu, daha sonra bağımlı değişkenin
gecikme uzunluğuna bağlı olarak bağımsız değişkenin gecikme uzunluğu belirlenmektedir.
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%1
0.739
0.216
%5
0.463
0.146
% 10
0.347
0.119
Not: ***, ** ve * , sırasıyla, %1, %5 ve % 10 önem düzeyinde anlamlı olduğu
göstermektedir. Parantez içindeki değerler gecikme uzunluğu göstermektedir.

Tablo 1’e baktığımızda petrol tüketim (InOil) serisinin hem sabitli
hem de sabitli & trendli modelleri için ADF test sonuçlarına baktığımızda,
seviye düzeyinde test istatistiği mutlak değer içinde % 1 ve % 5 anlamlılık
düzeylerinde kritik tablo değerlerinden büyüktür. Diğer taraftan reel petrol
fiyatları (InOilP) ile reel kişi başı gelir (InY) serileri ise seviye düzeyinde
durağan değildir (Tablo 1). Bu yüzden InOilP ile InY serileri birinci farkı
aldıktan sonra % 1 anlamlılık düzeyinde birim kök içermemektedir.
Benzer şekilde KPSS birim kök testinin3 test sonuçlarına baktığımızda ADF birim kök test sonuçlarına benzer durum söz konusudur. Çünkü,
InOil serisinin test istatistik değerleri (0.340 ve 0.121) % 1 anlamlılık
düzeyinde KPSS testi kritik değerlerinden küçük olduğu için Ho hipotezi
reddedilemez. Bu yüzden InOil serisi seviye düzeyinde durağan olduğuna karar verilir. Diğer taraftan, InOilP ile InY serileri seviye düzeyinde
durağan değildir. Bu seriler de ADF birim kök test sonuçlarında olduğu
gibi InOilP ile InY serileri birinci farkı aldıktan sonra durağanlaşmaktadır.
Dolayısıyla, InOil serisi I(0) iken, InOilP ve InY serileri I(1) düzeyinde
durağandır (Tablo 1).
4.2. ARDL Sınır Testi Sonuçları
Bu test için seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı araştırılabilmek gerekir. Bu amaçla, ilkin Kısıtlanmamış Hata Düzeltme Modeli
(UECM: Unrestricted Error Correction Model) oluşturulur. Veriler yıllık
olduğundan maksimum gecikme sayısı 4 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, eşbütünleşme ilişkisinin test edilmesi aşamasında deterministik trendin yer
aldığı ve yer almadığı UECM tahminleri yapılmıştır. Deterministik trend
ele aldığımız 1990-2018 dönemi için anlamlı olduğundan modele dâhil
edilmiştir. Eşbütünleşmenin varlığının test edilmesi için bağımlı ve bağımsız değişkenlerin her bir gecikmesine uygulanan Wald testi sonucunda F
istatistikleri hesaplanmıştır. Uygun gecikme SBC’ne göre belirlenmiştir.
Eşbütünleşme ilişkisinin tespitinden sonra, söz konusu petrol talebinin
analiz etmek için ARDL modelleri tahmin edilmiştir. Bu tahminleri elde
edebilmek amacıyla (7) nolu denklemler bizim çalışmaya uyarlanarak
oluşturulmuştur.
3 KPSS birim kök testinde boş hipotezi ADF testinden farklıdır. Çünkü, KPSS birim kök
testinde “Ho: Birim kök yoktur” şeklinde oluşturulmaktadır.
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Romanya ekonomisi için ham petrol talebinin 1990-2018 dönemi için
en uygun modeli ARDL (1,2,0) olup, tahmin sonuçları Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2: ARDL Sınır Testi Sonuçları
Model
(7) nolu
Alt ve Üst Kritik
Değerler:
I(0) – I(1)
R
R2
DW
F
2

ARDL (1,2,0)
k=2 m= 3
%1
%5
% 10

F-İstatistiği
5.88
4.99-5.85
3.88-4.61
3.38-4.02

Tanısal Testler
0.833
0.783
2.148
16.675(0.000)
0.482(0. 813)
0.626(0.537)
0.608(0.737)
0.991(0.508)

1.155(0.293)
ARCH
NOT: m maksimum gecikme sayısı, k ise ilgili modellerde
yer alan bağımsız değişken sayısıdır. Parantez içindeki
değerler bu testlere ait p-olasılık değerlerini temsil etmektedir.
,
sırasıyla, Breusch-Godfrey
ardışık bağımlılık, Ramsey regresyonda model kurma hatası,
Jarque-Bera normallik, ARCH ve White değişen varyans için
kullanılan testlerdir.

Tablo 2’deki hesaplanan F istatistikleri % 1 anlamlılık düzeyinde
üst kritik [I(1)] değerlerden büyüktür. Bu yüzden, değişkenler arasında
eşbütünleşme ilişkisinin varlığını belirten alternatif hipotezi kabul edilir.
Dolayısıyla, analize konu olan tüm dönemlerde, toplam petrol talebi için
ele alınan değişkenler arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme ilişkisinin
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mevcut olduğu ifade edilebilir.
Romanya’nın ham petrol talebinin analiz etmek amacıyla kurulan
ARDL (1,2,0) modelinin tanısal test sonuçları da Tablo 3’de yer almaktadır. Tanısal test sonuçları baktığımızda ardışık bağımlılık, değişen varyans,
model kurma hatası ve normal dağılım gibi sorunlara rastlanılmamıştır.
Çünkü, tanısal test sonuçlarının p olasılık değerleri alfa önem düzeylerinden büyüktür. ARDL modelinin tanısal testlere ek olarak yapısal kırılmanın varlığını araştırmak üzere CUSUM ve CUSUMQ grafiklerinden yararlanılmıştır. Katsayılarının kararlılığını sınamak için Brown vd. (1975)
tarafından geliştirilen CUSUM ve CUSUMQ grafikleri % 5 anlamlılık düzeyinde kritik sınırlar arasında bulunuyorsa, tahmin edilen parametrelerin
tutarlı olduğuna karar verilir. Oluşturulan modelin CUSUM ve CUSUM Q
grafikleri Şekil 1’dedir.

Şekil 1: CUSUM ve CUSUMQ Grafiği (1990-2018 Dönemi)

Şekil 1’deki CUSUM ve CUSUMQ grafikleri kritik sınır (kırmızı)
çizgileri içerisinde olduğundan dolayı, oluşturulan modelde yapısal kırılma sorununun olmadığı ve elde edilen uzun dönem katsayılarının tutarlı
olduğu söylenebilir.
4.3. Kısa ve Uzun Dönem Katsayı Sonuçları
ARDL modeliyle tahminde bulunulduktan sonra değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem katsayılarıyla ilgili değerlendirmeler yapılabilir.
Romanya ekonomisinin ham petrol talebinin kısa ve uzun dönem katsayıları Tablo 3’de yer almaktadır.
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Tablo 3: Kısa ve Uzun Dönem Katsayıları
Uzun Dönem
Değişkenler
lnOilP

Kısa Dönem

Katsayılar t İstatistiği Değişkenler
-0.188*** -3.711
∆InOilP

0.119
∆InOilP(-1)
0.880
∆InY
-5.374
∆C
-0.908
ECTt-1
*** ve **, %1 ve % 5 önem düzeyinde anlamlı olduğu göstermektedir
lnY
@trend

1.079***
-0.039***

4.448
- 4.726

Katsayılar t İstatistiği
-0.124
-2.518**
2.619**
3.218***
-4.655***
-4.607***

Romanya ekonomisinin ham petrol talebinin uzun dönem katsayıları
ele alındığında, tüm değişkenlerin işaretleri iktisadi beklentilere uygun ve
% 1 anlamlılık düzeyinde istatistikî olarak anlamlı oldukları görülmektedir. Romanya’nın uzun dönem petrol talebini; reel petrol fiyatları negatif,
kişi başı gelir ise pozitif yönde etkilediği ve bu etkilerin anlamlı olduğu belirlenmiştir. Uzun dönem petrol talebinin fiyat ve gelir esneklik katsayıları
sırasıyla, -0.188 ve 1.079 olarak tahmin edilmiştir. Buna göre, reel petrol
fiyatındaki % 1’lik bir artış, Romanya’nın ham petrol tüketim miktarını %
0.19 oranında bir düşüş meydana getirdiği; reel gelirde meydana gelen %
1’lik bir artış ise ham petrol talebini uzun dönemde % 1.08 oranında arttırdığı belirlenmiştir. (Tablo 3).
Tablo 3’deki kısa dönem tahmin sonuçları ele alındığında ise, tüm
katsayıları ve gecikmeli değerleri istatistikî olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Yani, Romanya’nın kısa dönem toplam petrol talebini; reel petrol
fiyatları negatif; kişi başı gelir ise pozitif yönde etkilediği ve bu etkilerin
anlamlı olduğu belirlenmiştir. Romanya ekonomisi için kısa dönem ham
petrol talebinin fiyat ve gelir esneklikleri sırasıyla, -0.124 ve 0.880 olarak
hesaplanmıştır (Tablo 3). Dolayısıyla, Romanya’daki reel petrol fiyatındaki % 1’lik bir artış ham petrolün talep edilen miktarını; petrol fiyatının cari
değeri % 0.12 oranında bir düşüş, petrol fiyatının bir yıl önceki değeri ise
% 0.12 oranında bir artış meydana getirdiği ifade edilebilir. Romanya’nın
reel kişi başı gelirindeki % 1’lik bir artış ise ham petrol talebini % 0.88
oranında arttırdığı söylenebilir.
Hata düzeltme terimine baktığımızda ise -0.908 olarak tahmin edilmiştir. İşareti beklentilere uygun olarak negatif ve % 1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu katsayı, Romanya’da kısa dönem
petrol talebinde meydana gelecek bir dengesizliğin, ne kadar sürede giderilerek uzun dönem dengesine ulaşılabileceğini göstermektedir. Buna göre,
yıl içerisinde yaşanacak bir sapma yine aynı yıl giderilmektedir (1/0.908=
1.1 yıl).
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Son olarak, ham petrol talebinin kısa ve uzun dönem fiyat esneklik
değerleri genel olarak değerlendirildiğinde, 1’den küçük değerler aldığı ve
ham petrol talebinin esnek olmadığı söylenebilir. Bu yönüyle çalışmamız
Gately ve Huntington (2001), Altınay (2007), Xiong ve Wu (2009), Ziramba (2010), Görüş ve Türköz (2016) çalışmalarıyla benzerlik göstermektedir. Petrol talebinin kısa ve uzun dönem gelir esneklik değerlerinin pozitif
olduğu görülmektedir. Bu yüzden ham petrol, Romanya ekonomisi için bir
normal maldır. Bununla birlikte kısa dönemde (0.88) gelir esneklik değeri
birden küçük (EI<1), uzun dönmede (1.08) birden büyük (EI>1) değerler
aldığından; petrol enerji kaynağı Romanya ekonomisi için kısa dönemde
normal malın zorunlu ihtiyaç malı niteliğinde iken, uzun dönemde ise bir
lüks malı niteliğindedir.
5.Sonuç
Bu çalışmadaki amacımız, Romanya ekonomisi için ham petrol enerji kaynağının talebini analiz etmektir. Bu çerçevede, Romanya’nın 19902018 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak ham petrol talebinin fiyat ve
gelir esneklikleri tahmin edilmeye çalışılmıştır. Analizde kullanılacak değişkenler iktisat teorisi çerçevesinde belirlenmiştir. Yöntem olarak yapısal
model oluşturulmasına uygun olan ARDL sınır testi yaklaşımı tercih edilmiştir.
ARDL sınır testiyle ilk olarak eşbütünleşme testi yapılmış ve değişkenler arasında uzun dönemli ilişki olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra
yapılan Romanya’nın 1990-20198 dönemi için ham petrol talebiyle ilgili
analizler yapılmıştır. Analiz sonucu Romanya’nın ham petrol talebini malın kendi fiyatı negatif; gelir ise pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Bu
etkilerden gelir ise Romanya’nın ham petrol talebini en fazla etkileyen değişkendir.
Fiyat esneklikleri birin altında değerler aldığından dolayı (-0.12 ile
-0.19), Romanya’nın ham petrol talebinin inelastik olduğu ifade edilebilir.
Gelir esneklik değerleri ise tüm dönemlerde pozitif işaretli olması nedeniyle (0.88 ile 1.08), petrol enerji kaynağı Romanya için bir normal mal
olduğu söylenebilir. Ancak, kısa dönemde normal malın zorunlu ihtiyaç
malı niteliğinde, uzun dönemde ise lüks malı niteliğinde olduğu tespit edilmiştir.
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GİRİŞ
Kavram olarak destinasyon, bir lokasyonun sahip olduğu cezbedici
özellikleriyle ziyaret edilme arzusu oluşturabilmesine bağlı olarak anlam
kazanmaktadır. Bir lokasyonun destinasyon değeri kazanması noktasında
ise destinasyon iletişiminin belirleyiciliği önem arz etmektedir. Bu kapsamda bölgedeki tarihsel miraslar, turistik sahiller, eğlence merkezleri,
kültür-sanat organizasyonları ve festivaller; bir bölgenin destinasyon iletişimi unsurları olabilmektedir.
Çalışma kapsamında bir bölgenin, sahip olduğu değerlerle albeni
oluşturabilmesi amacıyla yürütülen destinasyon pazarlaması sürecine değinilmiştir. Bu kapsamda; bir destinasyon unsuru olarak festival organizasyonlarının, destinasyon pazarlamasındaki yerinin değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır. Bu bağlamda; çalışmanın birinci bölümü destinasyon
kavramının temellendiriciliğinde destinasyon iletişimi, destinasyon markalaşması, destinasyon pazarlaması üzerine inşa edilmiştir.
Festival turizmi ve festivaller bağlamında planlanan ikinci bölüm çalışmanın bir başka sacayağını oluşturmaktadır. Kavramsal olarak festival
olgusu, festival turizmi ve dünyada öne çıkan festival örnekleri üzerine
çalışmanın ikinci bölümü planlanmıştır. Bu bağlamda; festival kavramıyla
ilişkilendirilen kavramlar ve bir festivalin belirleyici parametreleri de çalışmanın ikinci bölümünde yer alan değerlendirmelerdendir.
Çalışmanın son bölümü olan üçüncü bölüm ise bir destinasyon olarak
Beyşehir ve Beyşehir’in destinasyon unsurlarından olan Beyşehir Uluslararası Göl Festivali çerçevesinde planlanmıştır. Bu doğrultuda; destinasyon unsuru olarak anlam kazanabilecek zenginliklerden bahsedilmiştir.
Bunlardan başlıcaları yapılan araştırmalarda da aktarıldığı şekilde tarih
turizmi, arkeoloji, doğa sporları ve festival organizasyonları olarak sıralanabilmektedir.
1.DESTİNASYON MARKALAŞMASI VE DESTİNASYON
PAZARLAMASI
1.1.Destinasyon Kavramı ve Destinasyon İletişimi
Markalaşma; ürünler, kurumlar ve kişiler için olduğu kadar günümüzde şehirler için de bilinirlik-tercih edilirlik bakımından belirleyici olmaktadır. Bu bağlamda şehirlerin bütünleşik iletişim çalışmalarında başvurulan
yöntemlerden biri de destinasyon iletişimi çalışmalarıdır. Bu bağlamda
destinasyon kavramına ilişkin tanımlamalara değinmekte yarar vardır.
Destinasyon, “bir kişinin veya bir şeyin iletileceği ya da bulunacağı yer”
olarak tanımlanmaktadır (Oxford University Press, 2016). Bu çerçevede;
destinasyon kavramı için bir konumun erişilmesi planlanan konum haline
getirilmesiyle de ilgili olduğu düşünülebilmektedir.
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Şehir veya yerleşim yeri bağlamında başka bir perspektiften değerlendirildiğinde destinasyon, kısaca “varılacak olan yer” olarak ifade edilmektedir (Türk Dil Kurumu, ?). Bu tanımlamaya göre de destinasyon
kavramının bir konumu ve o konuma ulaşma arzusunu ifade ettiği söylenebilmektedir.
Akademik çalışmalar incelendiğinde ise destinasyon için “insanların
seyahat ettiği, belirli bir süre zarfında destinasyonun belirgin niteliklerini
veya cezbedici karakteristiğini kısa sürelerde tecrübe ettikleri seçilmiş konumlar” tanımlamasına ulaşılabilmektedir (Buhalis, 2000: 98). Aktarılan
bu bakış açısına göre de destinasyonlar için özgün nitelikleri nedeniyle
tercih edilirliğinin öne çıktığı düşünülmektedir. Bu bağlamda; destinasyon
iletişimi bakımından öncelikle destinasyona dair özgün değerlerin belirlenmesi ve bunların efektif bir şekilde öne çıkarıldığı destinasyon iletişimi
stratejileri önem arz etmektedir.
Destinasyon iletişimi denildiğinde genel algı iletişim tasarlayıcıları ile
turistler arasındaki iletişim süreci şeklinde olabilmektedir. Buna karşın destinasyon iletişimi sadece bu iki özne arasında gerçekleşmeyip yerel halkın
da içerisinde bulunduğu daha kapsayıcı bir süreç dahilinde gerçekleşmektedir. Yaşadığı bölgenin farklı topluluklarca bilinmesi noktasında katkı sağlayabilen yerel halk, bunun neticesinde turistlerin deneyimlerinde de olumlu
izlenim oluşturabilmektedir. Destinasyon iletişimi sürecindeki mesaj iletimi
bağlamında yararlanılan unsurlar ise sembolik işaretler, kelimeler, cümleler,
resimler ve grafikler olarak sıralanmaktadır (Özdemir, 2007: 146-147).
1.2. Destinasyon Markalaşması ve Destinasyon Pazarlaması
Günümüzde gerek günlük yaşamda gerekse sektörel bazda sıklıkla
kullanılmakta olan bir kavram olarak destinasyon öne çıkmaktadır. Kentler ve hatta ülkeler nezdinde tercih edilmekte olabilen destinasyon iletişimi
çalışmaları ise bu yönde akademik eserleri de beraberinde getirmiştir. Bu
bağlamda; markalaşma süreçlerinin önem kazandığı günümüzde destinasyon markalaşmasına dair de farklı çalışmaların yer aldığından söz etmek
mümkündür. Bu noktada destinasyon markasına ilişkin yapılan bir tanımlamaya göre destinasyon markası; destinasyonu hem tanımlayan hem de
özgün boyuta taşıyan bir isim, sembol, logo, kelime işareti ya da grafik”
olarak tanımlanmaktadır (Ritchie ve Ritchie, 1998: 17). Bu değerlendirmeye yönelik bir yorumlama kapsamında ise tanımlama ve özgün boyuta taşıma vurguları nedeniyle tanımın, Aaker’in “marka” olgusuna ilişkin
tanımlamasının temellendiriciliğinde gerçekleştirildiği düşünülmektedir
(Blain ve Levy vd., 2005: 329).
Bir görüşe göre destinasyon markalaşması süreci; gerçekte, destinasyon imajının güçlü duygusal bağ oluşturması doğrultusunda başlamaktadır.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2

405

Diğer yandan; her turizm destinasyonu markası güçlü duygusal bağ oluşturamamaktadır. Bu doğrultuda örnek olarak her destinasyonun birer ismi
olabilmesi, marka olduğu anlamını taşımamaktadır. Güçlü duygusal bağ
oluşturan destinasyon markalarına örnek olarak ise New York ve Paris’ten
bahsetmek mümkündür. Güçlü bağ oluşturabilen marka destinasyonlar,
destinasyon imajı ve tüketici öz imajı arasında da bağ kurabilmektedir. Bu
noktada ise; Paris’e seyahat edenlerin romantik, Las Vegas’a seyahat edenlerin ise eğlenceli ve keyifli kişiliklere sahip olabildikleri savunulmaktadır.
Diğer yandan; destinasyon markalarının pazarlanması süreçlerinde de adeta ürün pazarlar gibi pazarlama tekniklerinin kullanılabildiği belirtilmektedir. Destinasyonlar arası rekabet ve tüketiciye olumlu mesaj verme gibi
gerçeklikler ışığında destinasyonların markalama ve pazarlama tekniklerine adapte olmaları artmış durumdadır (Ekinci, 2003: 22-23). Bu çerçevede; kentlerin, ülkelerin ve diğer herhangi bir lokasyonun markalaşması
sürecinde uygulamaların işlerliği konusunda iletişim profesyonellerinin
belirleyici olduğu da öngörülebilmektedir.
Destinasyon markalaşması sürecinde atılan adımlar birtakım bileşenlerin belirleyiciliğinde efektif hale gelmektedir. Bu noktada; destinasyon
markalaşması sürecinin beş bileşenin etrafında döndüğü belirtilmekte ve
bu bileşenler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Balakrishnan, 2009: 613):
•

Vizyon ve paydaş yönetimi,

•

Müşterinin ve ürün portfolyosunun eşleşmesinin sağlanması,

• Markalama bileşenlerini kullanılarak konumlandırma ve farklılaştırma stratejileri kullanmak,
•

İletişim stratejileri,

•

Geri dönüşlere ve tepkilere dair yönetim stratejileri.

Literatür incelendiğinde destinasyon markalaşmasına ilişkin eleştirel
perspektiften eserlerin de mevcut olduğu görülmektedir. Bu bağlamda bir
çalışmaya göre destinasyon markalaşması, insanların kültürlerinin ve çevrelerinin pazarlama ürünleri ve servisleriyle birleştirerek metalaştırmaktadır (Pereira ve Correia vd., 2012: 92). Bu bakış açısı doğrultusunda; turizm
anlamında değere sahip bölgelerdeki destinasyon markalaşması çalışmalarının, bölgenin özgün yapısını metalaştırdığı düşüncesini savunan görüşlerin varlığından söz etmek mümkündür.
Destinasyonlar; bulundukları coğrafya ve tarihsel arka planları nedeniyle farklı konseptler üzerinden markalaşabilmektedir. Bu noktada; bazı
destinasyonlar kültür-sanat şehirleri olarak öne çıkarken bazı destinasyonlar ise eğlence merkezleri olarak inşa edilmeleri doğrultusunda öne çıkmaktadır. Bu ve benzeri destinasyon tiplerinin sayıları arttırılabilmekte
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ve bir çalışma kapsamında on bir destinasyon tipinden bahsedilmektedir.
Bunlardan bazıları ise aşağıdaki gibi aktarılabilmektedir (Özdemir, 2007:
9-10):
• Başkentler (Londra, Paris, New York) ve kültürel başkentler
(Roma),
•

Büyük tarihi kentler (Venedik, Oxford),

•

Canlandırılmış deniz kıyısı alanları (Sydney Darling Harbour),

•

Deniz kıyısı resortları ve kış sporu resortları,

•

Özel olarak yaratılan turist resortları,

•

Turist eğlence merkezleri (Disneyland, Las Vegas),

•

Kültürel sanat şehirleri (Floransa),

•

Uzman turist hizmet merkezleri (Kaplıcalar).

Destinasyon pazarlaması konusunda stratejiler uygulamaya konulmadan önce destinasyonun doğru şekilde belirlenmesi ve müşteriye göre
konumlandırılması değerli olacaktır. Bu doğrultuda yürütülen bir çalışmaya göre de destinasyon seçilirken bir şehir ve diğeri arasında sınırlandırılmaması gerektiği ifade edilmektedir. Bu çerçevede şehir merkezleri,
ana caddeler, alışveriş mağazaları, geleneksel semtler ve kenar mahalleler
için spesifik olarak destinasyon unsuru haline gelebildiği, seçim konusunda belirleyici olabildiği belirtilmektedir (Baker, 2007: 17). Bu bağlamda;
destinasyon pazarlaması sürecinde pazarlama stratejilerinin uygulanacağı
destinasyon için yüksek nüfusluluk veya geniş kapsamlılık unsurlarının
kesin şart olmadığı düşünülebilmektedir. Bu çerçevede destinasyon pazarlamasında amaç ve rasyonel tercih doğrultusunda spesifik konumların da
destinasyon haline gelebileceği görülmektedir.
Markalaşma durumu ürünler, kurumlar ve profesyoneller için olduğu
kadar şehirler için de değerli olabilmektedir. Bu doğrultuda; marka şehir
bağlamında yapılan bir araştırmaya göre Avrupa’da önde gelen marka şehirler sıralanmaktadır. Bu çalışmaya göre Avrupa’daki marka şehirler sıralamasının başında Paris gelmektedir. İkinci sırada Londra yer alırken
üçüncü sırada Barselona şehri yer almaktadır. Marka gücü sıralaması başlığında belirtilen şehirler Berlin, Amsterdam, Münih, Stockolm, Prag, Roma
ve Atina sıralaması ile devam etmektedir (Serçek, 2018: 5).
Dünyadaki marka destinasyonlar bağlamında yürütülen bir araştırmaya göre ise sıralamanın zirvesinde New York kenti yer almaktadır. New
York’u takiben 2. sırada Londra yer alırken, 3. sırada Singapur bulunmaktadır. Sıralamanın devamında yer alan destinasyonlar sıraya göre Hong
Kong, Amsterdam, Los Angeles, Şikago, Dubai, Boston ve Washington
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DC. olarak aktarılabilmektedir. Çalışmanın başka bir bölümünde gelişen
şehirler bağlamında yapılan bir sıralamaya göre ise Türkiye’den bir şehre
rastlanılabilmektedir. Buna göre İstanbul, dünyada gelişme eğiliminde olan
şehirler arasında 42. sırada yer almaktadır (Saffron Consultants, 2019).
Literatür incelendiğinde destinasyon pazarlaması bağlamında farklı
çalışmaların ve farklı tanımlamaların mevcut olduğu görülmektedir. Bunlardan birine göre destinasyon pazarlaması sürecine işlerlik kazandıran iki
unsur bulunmaktadır. Destinasyon yönetim örgütlerinin hedeflerini belirleyerek çalışmalarını gerçekleştirmeleri ve turizm işletmelerinin tekil olarak
kendi ürünlerini pazarlamaları; destinasyon pazarlaması sürecine işlerlik
kazandıran unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Diğer yandan; destinasyon
pazarlaması stratejilerinin etkililiği konusunda farklı kültürlere yönelik
pazarlama anlayışları da belirleyici olmaktadır. (Özdemir, 2014: 104-105).
2.FESTİVAL TURİZMİ VE ÖNE ÇIKAN ÖRNEKLER
2.1.Kavramsal Olarak Festival ve İlişkili Kavramlar
Kavramsal olarak festivali ifade etmeden önce etimolojisi bakımından bazı bilgileri paylaşmakta yarar vardır. Türkçe karşılığı “bayram” olarak ifade edilen “festival”; kelime kökeni bakımından Latince “festivus”,
Orta Çağ Latincesinde “festivalis” ve Eski Fransızcada “festival” kelime
köklerine dayanmaktadır (Oxford University Press, 2017). Festival kavramına yönelik tanımlamalar göz önünde bulundurulduğunda Britannica’da
aktarılan tanımlama kapsayıcı ve geniş perspektifli değerlendirmeye sahip
olması nedeniyle değerli bulunmaktadır. Britannica’da yer alan bir araştırmanının tanımlamasına göre festival aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:
“Festival; tarımsal, dini veya sosyokültürel bakımdan bir kişiye ve
dini, politik ve sosyoekonomik topluluğa anlam ve bağlılık kazandıran
olayları veya mevsimleri belirli günlerde ya da belirli periyodlarda anmak,
ritüel olarak kutlamak veya yeniden canlandırmak için tercih edilen bayramlardır”.
Buna ek olarak; festival ile ilintilendirilen diğer kelimeler ise Türkçe
“tatil” anlamı taşıyan İngilizce “holiday” ve Türkçe “dinlence” anlamına
gelebilen İngilizce “vacation” olarak sıralanmaktadır. Kavramlar arasındaki nüansa dair; “holiday” olarak ifade edilen tatil kapsamında belirli bir
topluluk fark etmeksizin herkes için özel olan gün ya da periyodu ifade
ettiği belirtilmektedir. Diğer yandan “vacation” olarak ifade edilen dinlenceler yorucu yaşam alışkanlıklarından uzaklaşmayı ifade etmekte ve iş
yaşamından belirli bir süre uzaklaşıldığı yenilenme sürecini ifade etmektedir (Fredericksen, 2015). Aktarılan bu bilgiler ışığında festivallerin çeşitli bağlamlarda ve çeşitli toplulukların karakteristik yapılarına göre ger-
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çekleştiğinden söz etmek mümkündür. Diğer yandan; festival kavramı ile
ilişkili kavramlar olarak bayram, tatil ve dinlence de bu noktada öne çıkmaktadır. Kavramlar arasında ve anlamsal içeriklerinde büyük benzerlikler
olmakla birlikte nüansları sayesinde özgün yapılarını korumaktadırlar. Ancak; festivale kelimesine ilişkin aktarılan sözlük tanımlamasında bayram
kelimesine atıf yapıldığı bilgisini de ifade etmekte yarar vardır.
2.2.Festival Turizmi
Festivaller, insanların kişiler arası ilişkilerinin gelişmesine olanak
sağlayan bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Festivaller, geniş katılımlı ve
kişiler arası etkileşime olanak sağlayacak şekilde gerçekleşmesi nedeniyle sosyal sermayenin geniş kapsamlı anlaşıldığı bir yapıyı da beraberinde getirebilmektedir. Festivallerin sosyal sermayeyi güçlendirdiği tezine
dayanak unsuru olarak ise benzer ilgi alanları olan, ortak sosyal geçmişe
sahip olan insanların bir arada bulundukları sosyal yapıyı ifade etmesinden
bahsedilmektedir. Diğer yandan; festivaller, turizm bağlamında önemli rol
oynamaktadır. Festivallerin bir diğer önemli fonksiyonu ise farklı azınlık
gruplarına öne çıkma fırsatı vermesidir (Cudny, 2013: 107-112).
Festival turizminin işlerlik kazanmasında pek çok bileşen belirleyici
olabilmektedir. Bu doğrultuda bir festivalin işlerlik kazanmasındaki parametreler konusunda medya, festival kitlesi, sanatçılar, genel halk kitlesi, yerel ekonomi, kültürel politika, coğrafi çevre, sponsorlar, şehir ve/ya
topluluk, etkinlik yöneticileri gibi pek çok unsur belirleyici olmaktadır.
Bu bağlamda; bir festivalin işlerlik kazanmasındaki parametreler aşağıdaki
görseldeki gibi yansıtılmaktadır (Hauptfleish, 2007: 43):
Şekil 1: Bir Festivalin Parametreleri.

(Hauptfleish, 2007: 43)

Festival turizmi bağlamında bir değerlendirme yapıldığında, bazı festival türlerinin uzun yıllardan beri süregeldiği ve kültürel değer halini aldığını belirtmek mümkündür. Bu doğrultuda gerçekleştirilen bir çalışmaya
göre de en önemli festival türü olarak karnavallardan bahsedilmektedir ve
karnavalların Orta Çağ’dan beri geleneksel olarak devam ettiği belirtilmektedir. Bu noktada örnek teşkil edebilecek karnavallar ise Venedik Karnavalı, Köln Karnavalı ve Rio Karnavalı olarak sıralanmaktadır (Cudny,
2016: 25).
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Bir bakış açısına göre festivaller, destinasyonlar için marka iletişimi
süreçlerini zenginleştirebilmektedir. Özellikle özgün bir konsepte sahip
olabilen festivaller, destinasyon markalaşması anlamında önemli rol oynamaktadır. Bu noktada festival sayesinde bölgeye ilişkin imaj konusunda da
büyük değişimler oluşabilmektedir. Buna karşın; çok küçük etkinliklerle
gerçekleştirilen ve turist odaklı planlanmayan festivaller ise bölgesel markalaşma konusunda değerli etki yapamamaktadır. Diğer yandan; herhangi
bir festivale dönük tatmin olma düzeyini korumanın en iyi yolu ise algılanan değerin standardı yüksek tutmak olarak belirtilmektedir (Botti, Monda
vd. 2019: 211-214).
2.3.Öne Çıkan Festival Örnekleri
Dünyada öne çıkan festivallerin değerlendirildiği bir çalışma kapsamında festivallerin belirli zaman dilimlerinde gerçekleştirildiği ve her festivalin kendi zaman dilimi için öne çıkabildiği bilgisine rastlamak mümkündür. Bu bağlamda; yıl içerisinde popüler olduğu belirtilen festivallerden
bazıları aşağıdaki gibi aktarılabilmektedir (Conde Nast Traveller, 2020):
Ocak: Cartagena Uluslararası Müzik Festivali,
Şubat: Envision Festival, Rio Carnival, Mardi Gras, By: Larm,
Mart: Las Fallas Carnival,
Nisan: Coachella,
Mayıs: Brighton Festival,
Haziran: Bonnaroo Music & Arts Festival,
Temmuz: Manchester International Festival,
Ağustos: Edinburg Festival,
Eylül: Lake of Stars Festival,
Ekim: Austin City Limits Festival,
Kasım: Strawberry Fields Festival,
Aralık: Wonderfruit Festival.
Dünyada en popüler ve köklü festival örnekleri kapsamında Venedik
Karnavalı öne çıkmaktadır. İnsanların kimliklerini maskelerle gizleyebildikleri ve toplu olarak eğlendikleri bir festival türü olarak gerçekleşmektedir. Festival kapsamında kimlikler ve sosyal roller geri planda kalmaktadır. Bu sayede; zengin ve fakir arasındaki ayrım bir süreliğine ortadan
kalkabilmektedir. Festivalin özgün değerlerinden biri de maske sayesinde
cinsiyetlerini gizleyebilen kadınların, kostüm olarak erkek kıyafeti giyebildikleri bir eğlence anlayışını barındırmasıdır (Cudny, 2016: 26).
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Dünyada bir diğer popüler ve köklü festival ise Rio Karnavalı olarak
bilinmektedir. Rio Karnavalı; farklı sosyoekonomik düzeylerden, farklı
yaş gruplarından ve hatta farklı eğlence anlayışlarına sahip insanların bir
araya geldiği alanlar arasında festival ortamlarından bahsetmek mümkündür. Bu bağlamda yürütülen bir çalışmaya göre; Rio Karnavalı farklı sosyoekonomik yaşam standartlarına sahip insanların bir arada eğlenebildiği
bir festival tarzı olarak öne çıkmaktadır. Buna göre Rio Karnavalı çağdaş
şehir yaşamı ve kolektif toplumsal yaşam arasındaki entegrasyonu sağlama misyonunu sahiptir. Bu kapsamda Rio Karnavalı’na atfedilen bir diğer
özellik de Brezilya kültürüne ilişkin çağdaş şehir yaşamı ve kolektif toplumsal eğlence anlayışının entegrasyonuna ilişkin kanıt değeri taşımasıdır.
Diğer yandan; Rio Karnavalı, Rio şehri için hâlâ en büyük kolektif etkinlik
durumundadır. Bu noktada; Rio Karnavalı için eğlence, iş ve tüketim bağlamında da katkılarından söz etmek mümkündür (Jaguaribe, 2013: 72-75).
3.DESTİNASYON MARKALAŞMASINDA FESTİVAL
TURİZMİNİN ROLÜ: BEYŞEHİR ULUSLARARASI GÖL
FESTİVALİ ÜZERİNDEN BİR BAKIŞ
3.1.Beyşehir ve Beyşehir Turizmi
Beyşehir’e ilişkin turistik değerlerden bahsetmeden önce kısaca Beyşehir’in tarihçesinden ve demografisinden bahsetmekte yarar vardır. Beyşehir, geçmişte Eşrefoğlu Beyliği’ne merkez olması nedeniyle sıklıkla “beyin şehri” olarak zikredilmiş ve zamanla “Beyşehir” adını almıştır. Şehir,
Batı Toroslar arasında yer alan ve büyük bir kesimini Beyşehir Gölü’nün
oluşturduğu çukur alanda yer almaktadır. Bu noktada; şehrin Akdeniz kıyısına uzaklığı 65 kilometre olmasına karşın Toroslar seti nedeniyle Akdeniz
Bölgesi’den ayrıldığı görülmektedir (T.C. Beyşehir Kaymakamlığı, 2018).
Bir başka resmi kaynağa göre Beyşehir, tarihi itibariyle eski bir idare
merkezi değeri taşımaktadır. Kurumsal yapılanma olarak Beyşehir Belediyesi’nin kuruluş tarihi ise 1872 yılında gerçekleşmiştir. Yapılanma sürecinin tamamlanması neticesinde 1874 yılında Beyşehir Belediyesi’nin
hizmete başladığından söz etmek mümkündür (Beyşehir Belediyesi, t.y.).
Beyşehir’in turizm bağlamındaki değerlerini-sermayesini yansıtan
resmi ve akademik çalışmalara rastlamak mümkündür. Bu doğrultuda öncelikle resmi veriler ışığında Beyşehir’de yer alan turizm değerlerinden
bahsetmekte yarar vardır. Beyşehir Kaymakamlığı verilerine göre Beyşehir’de öne çıkan turistik unsurların başında Beyşehir Gölü gelmektedir.
Paylaşılan verilere kapsamında Beyşehir Gölü’nün 1993 yılında Milli Park
statüsüne alındığı ve Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olduğu ifade edilmektedir. Buna ek olarak Beyşehir Gölü’nün içerisinde pek çok adanın yer
aldığı belirtilirken, bunlardan başlıcaları ise Hacı Akif, İğdeli, Kızkulesi ve
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Akburun olarak aktarılabilmektedir (T.C. Beyşehir Kaymakamlığı, 2019a).
Beyşehir’de turizm değerleri bakımından öne çıkan unsurların bir
diğer ise yapımı 1296-1299 yılları arasına dayanan tarihi Eşrefoğlu Camii’dir. Anadolu’daki ahşap direkli camiler arasında en büyük ve orijinal
kalabilmiş olan durumundadır. Selçuklu Dönemi taş ve ahbap işçiliği izlerinin görüldüğü Eşrefoğlu Camii; United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) tarafından 2012 yılında Dünya Mirası Aday Listesi’ne dahil edilmiştir (T.C. Beyşehir Kaymakamlığı,
2019b).
Beyşehir ve turizm ilişkisinin değerlerinin incelendiği bilgi ve bulgulara akademik yayınlar kapsamında da rastlamak mümkündür. Bu çalışmalardan biri kapsamında Beyşehir’de öne çıkan turizm faaliyetlerinden başlıcaları tarih turizmi gezileri, doğal güzellikleri, doğa gezileri, göl
gezintileri olarak sıralanmaktadır. Beyşehir’de gelişme kaydedebilecek
turizm türleri ise ada ve göl turizmi, doğa turizmi, yayla ve dağ turizmi
olarak aktarılmaktadır. Beyşehir’in mevcut ve potansiyel turizm unsurları
olarak da ifade edilebilecek güç ise aşağıdaki tablolarda yansıtılmaktadır.
Tablodaki sıralamanın ise araştırmaya katılan kişilerin yoğunlaştığı cevaplara göre yapıldığı görülmektedir (Küçük, 2013: 116-117):
Tablo 1: Beyşehir Turizminin Mevcut Durumu.

Tablo 2: Beyşehir’de Gelişme Şansı Olan Turizm Türleri.

Yukarıda aktarılan çalışmaya göre Beyşehir’de turizm sektörünün tarih ve doğa bağlamında işlerliğini sürdürdüğü belirtilebilmektedir. Özellikle tarih turizmi bakımından Beyşehir’i ziyaret eden yerli ve yabancı pek
çok turistin olduğu bilinmektedir. Bu anlamda İngiltere Prensi Charles’in
de özellikle Beyşehir’e bir ziyaret yaptığı ve Eşrefoğlu Camii’de uzun
incelemelerde bulunduğu bilinmektedir. 1992 yılında gerçekleşen bu ziyaretin amacına dönük olarak ise Charles’in danışmanı tarafından “İslam
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mimarisi üzerine inceleme” ifadesi kullanıldığı belirtilmektedir (Koyuncu,
2019).
3.2.Beyşehir Uluslararası Göl Festivali Hakkında Görüşmeler
Çalışma kapsamında içeriği çeşitlendirmek amacıyla ilgili kişilerle
görüşmeler yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda; çalışmanın destinasyon markalaşması boyutu için destinasyon iletişimi bağlamında çalışmaları olan bir uzman görüşü alınması düşünülmüştür. Bu noktada ise turizm
iletişimcisi ve turizmci Dr.Cem Kınay ile görüşme yapılmıştır. Öne çıkan
destinasyon markaları, öne çıkan festival örnekleri, Beyşehir Uluslararası
Göl Festivali ve destinasyon iletişimi tasarımı noktalarında aktardığı bilgiler doğrultusunda çalışmanın içeriği zenginleştirilmeye çalışılmıştır.
Çalışmanın bir başka odak noktası da Beyşehir Uluslararası Göl Festivali olarak belirlenmiştir. Bu odak noktasından hareketle bir destinasyon
olarak Beyşehir’in albeni oluşturan özellikleri, Beyşehir Uluslararası Göl
Festivali’ne destinasyon pazarlaması bağlamında yüklenen misyon, başarılı destinasyon markaları ve festival kapsamında yürütülen iletişim faaliyetleri gibi konu başlıklarında Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır
ile görüşme yapılması planlanmıştır. Bu seçimin dayanak noktası ise bir
destinasyon pazarlaması unsuru olarak festivalin bir anlamda planlayıcısı
olmaları hasebiyle birinci ağızdan bilgi edinilmesi amacıdır.
3.2.1.Dr. Cem Kınay Görüşmesi
Soru 1: Size göre başarılı destinasyon markaları hangileridir?
Cevap: New York, Montreal, Maldivler, Kapadokya.
Soru 2: Destinasyon pazarlaması sürecinde iletişimin önemini nasıl
değerlendirmektesiniz?
Cevap: “Dijital iletişim en önemlisi. Destinasyon pazarlama platformları kurulmalı.
Yapay zeka (Artificial Intelligence) ve Güçlendirilmiş Gerçeklik
(Augmented Reality) teknolojilerinden yararlanılmalı.
Soru 3: Başarılı bulduğunuz festival organizasyonları hangileridir?
Cevap: Cannes, Berlin Film Festivali, Toronto ve Busan Festivalleri,
Burning Man, SWSX, Edinburg Tiyatro Festivali, Mardi Gras, Rio Festivali, Coachella, Octoberfest…
Soru 4: Size göre Türkiye’de en öne çıkan marka destinasyonlar ve
festivaller hangileridir? Uluslararası bağlamda değerlendirdiğinizde hangilerini daha başarılı bulmaktasınız?
Cevap: Türkiye en öne çıkan destinasyon markaları olarak İstanbul,
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Antalya, Bodrum, Kapadokya, Mardin ve Göbeklitepe’yi sıralayabiliriz.
Uluslararası bağlamda ise Antalya Altın Portakal Film Festivali, İstanbul
Film Festivali, Capodox, Electronica Teknoloji Festivali, İstanbul Kahve
Festivali, Bozcaada Jazz Festivali ve İstanbul Jazz Festivali ön planda yer
almakta.
Soru 5: İdeal bir festival, içerdiği temalar bakımından nasıl konumlandırılmalıdır?
Cevap: Kısaca bir festival o şehre ve sektöre faydalı olmalıdır, katkı
sağlamalıdır.
Soru 6: Bir destinasyon olarak Beyşehir’e ve destinasyon unsuru olarak Beyşehir Uluslararası Göl Festivali’ne dair düşünceleriniz nelerdir?
Deneyimlerinize/izlenimlerinize göre kentin-festivalin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?
Cevap: Beyşehir Uluslararası Göl Festivali’ni ilk defa duydum. Bu nedenle tanıtımı bakımından iletişimi zayıf görünüyor. Buna karşın Beyşehir
için destinasyon ve festival olarak ideal bir kent olduğunu söyleyebiliriz.
3.2.2.Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır Görüşmesi
Soru 1: Beyşehir Uluslararası Göl Festivali’nin tarihçesinden ve bu
festivalin hedeflediklerinden bahseder misiniz?
Cevap: Beyşehir’in tanıtımına, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşantısına katkıda bulunmak amacıyla 1996 yılında ilkini düzenlendiğimiz Uluslararası Beyşehir Göl Festivali bugün bir marka olmuştur.
Beyşehir Uluslararası Göl Festivali sayesinde Beyşehir’in sahip olduğu tarihi, kültürel mirası ve doğal güzelliği öne çıkarabilmeyi, Beyşehir’in
tanınırlığını arttırmayı ve tanıtımlar neticesinde turizm pastasından pay
alabilmeyi hedeflemekteyiz. Bunun yanında; yöremizin gelenek ve göreneklerinin tanıtılmasını ve devam ettirilmesini sağlamayı hedeflemekteyiz.
Ülkemizin 3. büyük gölü olan doğa harikası, eşsiz güzelliklere sahip Beyşehir Gölü’nü ve adalarını daha iyi tanıtarak gölle alakalı sorunlarımızın
çözümüne fayda sağlayabilmek de festival hedeflerimiz arasında yer almakta. Bunlara ek olarak UNESCO’nun halen geçici listesinde yer alan
tarihi Eşrefoğlu Camii ve Külliyesi’nin, Eflatunpınar Hitit Kaya Anıtı’nın,
UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi yönünde yürütülen çalışmalara ve tanıtımlara katkıda bulunmak da hedeflenmekte.
Diğer yandan festival kapsamında geleneksel el sanatlarını, organik
tarımı ve aynı zamanda sportif faaliyetleri özendirmek ve destek sağlamak amaçlanmakta. Halkımızın gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, sıla hasreti çeken dünyanın dört bir yanındaki gurbetçilerimizi
festival kapsamında bir araya getirmek, halkımızı kaynaştırmak, kültürel
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değerlerimizi hatırlatmak gibi motivasyonlarla Uluslararası Beyşehir Göl
Festivali bu günlere kadar gelmiştir. Festival; kültür ve sanatla halkı buluşturarak değerlerimizi geleceğe taşımamamıza vesile olurken bölge halkında ve festival katılımcılarında unutulmaz izler bırakmıştır.
2019 yılında 15.’sini gerçekleştirdiğimiz festivalin içeriğini daha
kapsamlı hale getirerek daha çok katılım sağladık. Gelişen ve daha geniş
kitlelere hitap etmeye başlayan festival kapsamında yöresel ürünlerin tanıtıldığı yerel ürünler fuarı, tarım fuarı, sanat sokağında kültürel ve sanatsal
etkinlikler, spor müsabakaları, panel, seminer, göl üzerinde yarışmalar ve
konserler düzenledik. Şehrimizin tanıtımında büyük rolü olan festivalimizin 2020 hazırlıkları devam ederken maalesef dünyanın üzerine karabasan
gibi çöken, Çin’de ortaya çıkan yeni tip korona virüs salgınıyla sarsıldık.
Hayatın normale dönmesiyle beraber festival planlarımızı kaldığımız yerden devam ettirmek arzusundayız.
Soru 2: Size göre marka şehir/marka destinasyon ne anlam ifade etmektedir?
Cevap: Şehirler özgün yönleri ve rekabetçi yanlarıyla marka olurlar.
Marka olmalarının temelindeyse sahip oldukları cezbedici değerleri başarıyla pazarlayabilmeleri yatmaktadır. Tarihi, doğası, kültürel zenginlikleri
ve sosyal yaşamı ile öne çıkan; kendine yatırımcı, turist, öğrenci çekebilen,
istihdam sağlama kapasitesine sahip olan, dışa açılabilen, herkesin görmek
ve yerleşmek isteyeceği, şehir sakinlerinin ve ziyaretçilerinin iyi hizmet
aldığı, her yönüyle refahı yüksek olan şehirler marka olmuşlardır.
Soru 3: Destinasyon markalaşması ve başarılı destinasyon iletişimi
örnekleri bakımından hangi şehirleri başarılı bulmaktasınız? Sizce bu şehirlerin başarılı olmasındaki etkenler nelerdir?
Cevap: Günümüz dünyasında şehirler daha çok ziyaretçi çekebilmek
için çok daha fazla rekabet içindedirler. Destinasyon markalaşması açısından Avrupa şehirleri ülkemizden daha başarılı bir konumdadır. Gerekçesi ise markalaşma süreçlerini uzun yıllar önce başlatmış olmalarıdır.
Ülkemizde ise markalaşma sürecini başarıyla tamamlamış birçok şehir
var. Özellikle gastronomi anlamında hem yerel yönetimlerin hem devlet
kademelerinin hem de halkın desteği ile geçtiğimiz yıllarda önemli bir
marka haline gelmeyi başarmış Gaziantep, sahip olduğu turizm kaynakları arasından en uygunu üzerine odaklanarak fikirler geliştirdi. Gaziantep
ayrıca sanatsal, bilimsel faaliyetlere imza attı ve şenliklerle adından çok
söz ettirdi. Beypazarı, Safranbolu, Alanya, Kızılcahamam veya Seferihisar
gibi ilçeler de başarılı olmuş şehirlerdir. Belli bir özellikleri ile ön plana
çıkmışlardır. Eşsiz bir destinasyon olmaları ve genellikle büyük şehirlere
yakın olmaları ve ulaşım imkanlarının iyi olması markalaşma süreçlerinde
önemli etkenlerdir.
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Soru 4: Sizce Beyşehir, destinasyon markalaşması sürecinde hangi
avantajlı ve dezavantajlı özelliklere sahiptir?
Binlerce yıllık geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış
Beyşehir; köklü geçmişinden miras kalan tarihi yapılara, muhteşem doğal güzelliklere, zengin kültüre ve Türkiye’nin 2. büyük milli parkı olan
Beyşehir Gölü Milli Parkı’na sahiptir. Konya ve Antalya gibi büyükşehirlere yakınlığı, önemli turizm merkezlerinin güzergahında olması, üniversitesi, farklı turistik faaliyetlere elverişli olması, yeni yatırımcılara önemli
bir fırsatların sunulması ve Uluslararası Beyşehir Göl Festivali gibi birçok
potansiyele sahiptir. Buna karşın nitelikli turizm işletmelerinin azlığı ve
tanıtım yetersizliğimiz dezavantajlı yönlerimiz arasındadır.
Soru 5: Size göre destinasyon markalaşması sürecinde iletişim nasıl
bir öneme sahip? Festivallerin başarılı gerçekleşmesinde iletişim faaliyetlerinizin rolünden bahseder misiniz?
Cevap: Şehirlerin markalaşma sürecinin başarıya ulaşması iletişim
kanallarının etkili çalışmasına bağlıdır. Şehirler; sahip oldukları tarihi ve
kültürel çekiciliklerin yanında ev sahipliği yaptığı organizasyonlarla da
kendini pazarlayabilmektedir. Beyşehir’i yurt içinde ve yurt dışında tanıtan en önemli unsurlardan birisi olan Uluslararası Beyşehir Göl Festivali
şehrimizin kültürünü ve yaşam tarzını yansıtması açısından katılımcılarını
etkilemekte ve turistik açıdan önemini arttırmaktadır. Ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarının temsilcilerini festival boyunca şehrimizde ağırlayarak, sosyal medyanın gücünü kullanarak festivalimizin ve dolayısıyla
şehrimizin tanıtımını sağlamaktayız. Şehir dışından gelen katılımcılar da
tanıtımın en önemli ayaklarından biridir. Onların olumlu düşüncelerle şehrimizden ayrılmaları için gerekli planlamaları da yapıyoruz.
Soru 6: Geçmişte yine sizin başkanlık döneminizde İngiltere Prensi
Charles’in Türkiye’de Ankara protokolünü tercih etmeden doğrudan bu
bölgeye seyahat ettiği bilinmekte. Gazete manşetlerine de yansıyan bu
ziyaretin Charles’in tarih turizmi merakı nedeniyle gerçekleştirildiği belirtilmişti. Eşrefoğlu Camii, Tarihi Taş Köprü ve Kubad Abad Sarayı başta olmak üzere tarihsel destinasyon unsurları Beyşehir Uluslararası Göl
Festivali kapsamında nasıl değerlendirilmektedir? Bu unsurların bilinirliği
konusunda ne gibi iletişim faaliyetleri yürütülmektedir?
Cevap: Eşsiz doğal güzellikleri ve sahip olduğu verimli toprakları nedeniyle binlerce yıl birçok medeniyete ev sahipliği yapan Beyşehir, barındırdığı tarihsel ve kültürel zenginliğin yanı sıra farklı arayış ve beklentilere
yanıt veren muhteşem doğasıyla da büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Ziyaretine gelenleri her yönüyle kendine hayran bırakan ilçemiz sahip
olduğu değerleriyle doğa, kültür ve inanç turizminde ülkemizin öne çıkan
şehirleri arasında yer alır. Prens Charles’ın ilçemizi ziyareti uzun süre gün-
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demde kalmış, şehrimizin tanıtımına da olumlu katkıları olmuştu. Festival
kapsamında tarihi mekanlarımızı şehir dışından gelen katılımcılara tanıtmak adına her gün ücretsiz kültür turları düzenliyoruz.
Yüzyıllara meydan okuyan Eflatun Pınar Hitit Su Anıtını, Antik Mistia kenti kalıntıları içerisinde yer alan ve dünyanın en büyük kaya anıtlarından biri olan Kurt Beşiği Anıtını, Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlendirilen Atlıkaya Kabartmasını ve Lukyanus Kitabesi’ni, günümüze
ulaşabilmiş tek Selçuklu saray yapısı olan Kubad Abad Sarayı’nı, Eşrefoğlu Beyliği Dönemi’nin ihtişamlı yapıları Eşrefoğlu Camii’ni, Eşrefoğlu
Bedesteni’ni, Kale Kapısı’nı, Eşrefoğlu Hamamı’nı, Demirli Mescidi’ni,
İsmail Ağa Medresesi’ni, Osmanlı’nın ilk sulama projesi kapsamında yapılan Taş Köprü’yü, Eşrefoğlu Camii mimarisinin benzer özelliklerini taşıyan Bayındır Camii’ni rehberlerimiz eşliğinde gezen ziyaretçilerimiz tur
sonunda memnuniyetlerini ve şehrimize hayranlıklarını dile getiriyorlar.
Oldukça ilgi çeken kültür turlarının kapasitesini önümüzdeki festivallerde
daha da arttırmayı planlıyoruz.
3.3.
kalaşması

Beyşehir Uluslararası Göl Festivali ve Destinasyon Mar-

Beyşehir Gölü, bir ekoturizm unsuru olarak Beyşehir’in sahip olduğu
bir turizm değeri taşımaktadır. Bir çalışma kapsamında; Beyşehir Gölü’nün
çevresinde yer alan mevcut ve potansiyel turizm unsurları ise Kubadabad
Sarayı, Eşrefoğlu Camii ve Külliyesi, Fasıllar Anıtı, Lukyanus Anıtı, Beyşehir Köprüsü, Beyşehir Kalesi, Kızılören Hanı, Kız Kalesi, Eflatunpınar
Hitit Anıtı-Çeşmesi, çeşitli gelenekler-görenekler ve el sanatları (halı-kilim işlemeciliği) başlıklarında incelenmektedir. Buna ek olarak; Beyşehir
Gölü ve yakın çevresinde yapılabilecek turizm faaliyetleri aşağıdaki görselde yansıtılmaktadır (Önder, Güngör vd., 2006: 679-681):
Şekil 1: Beyşehir Gölü ve Yakın Çevresi Öneri Ekoturizm Etkinlikleri Haritası.

Festivaller şehirlerin tanıtılmasında ve bu sayede destinasyon iletişimi
süreçlerinin yürütülebilmesinde önemli rol oynamaktadır. Fakat Beyşehir Ticaret Odası tarafından paylaşılan verilere göre; Beyşehir’in turizm
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potansiyelinin yeterince değerlendirilemediği ve bunun da tanıtım eksikliğinden kaynaklandığı görülmektedir. Bu noktada Beyşehir Uluslararası
Göl Festivali’nin ise önemli bir misyonu yerine getirdiği görülmektedir.
Beyşehir Uluslararası Göl Festivali, Beyşehir’in öne çıkan özellikleri arasında 4. sırada yer almaktadır. Bahsedilen sıralama ise önem sırasına göre
aşağıdaki gibi aktarılabilmektedir (Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası, t.y.):
• Göl, doğal güzellikler, birçok tarihi eser ve ören yerlerinden oluşan turizm potansiyeli
•

Coğrafi konum,

•

Silah ve mermer sanayi,

•

Göl festivali, su sporları, olta balıkçılığı,

•

Kültürel özellikler,

•

Tarım ve hayvancılık potansiyeli,

•

Üniversite,

•

Su ürünleri.

SONUÇ
Akademik çalışmalar, tecrübeli turizmci Cem Kınay’ın görüşleri ve
bulunduğu konum itibariyle Beyşehir’in güçlü-zayıf yönlerini en iyi değerlendirebilenlerden olan tecrübeli kent idarecisi Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır’ın aktardıkları; destinasyon iletişiminde festivallere
belirleyici misyonların atfedildiğine işaret etmektedir. Netice itibariyle,
bir kentin marka destinasyon değeri kazanabilmesi; sahip olduğu özgün
değerleri etkin bir destinasyon iletişimi sürecinde değerlendirebilmesine
bağlı olarak mümkün olmaktadır. Bu değerler ise; tarihi mimariler, özgün
gastronomi kültürü, sahil turizmi ve festivaller gibi farklı türlerde destinasyon iletişimi unsurları olarak öne çıkmaktadır.
Beyşehir Uluslararası Göl Festivali örneği üzerinden festival turizmi-destinasyon pazarlaması etkileşimi değerlendirildiğinde; festivallere
yönelik farklı misyonların yüklenebildiği görülmektedir. Destinasyon markalaşması sürecinde festivallere yüklenen misyonlar; kentin bilinirliğini
arttırmak, medyada görünürlük sağlamak ve kenti destinasyon boyutuna
taşımak şeklinde genel hatlarıyla sıralanabilmektedir.
Çalışma kapsamında destinasyon markalaşması ve festivaller konularında zengin bilgi sağlayabilecek kişilerle görüşme yapılması planlanmıştır ve bunun sonucunda turizm bağlamında Cem Kınay ve çalışmanın
Beyşehir özelinde Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır öne çıkmıştır.
Cem Kınay ile yapılan görüşmede destinasyon markalaşmasında dijital
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unsurlardan yararlanmanın belirleyiciliği vurgulanmıştır. Adil Bayındır ile
yapılan görüşmede ise Beyşehir’in, değerlendirilen ve yeterince değerlendirilemeyen farklı potansiyellerde turizm unsurlarına sahip olduğu vurgusu öne çıkmaktadır. Buna ek olarak; Adil Bayındır ile yapılan görüşmede
Beyşehir’in kültürünü canlı tutmak ve farklı coğrafyalardaki Beyşehirlileri
festival sürecinde bir araya getirmek gibi misyonların da Beyşehir Uluslararası Göl Festivali’ne yüklenildiği görülmektedir.
ÖNERİLER
Beyşehir’in destinasyon pazarlaması sürecinde yer alan festival organizasyonu dahilinde doğa turizmi, tarih turizmi, su sporları ve kültür-sanat
etkinlikleri gibi unsurların harekete geçirildiği görülmektedir. Bu zenginliklerin ve etkinliklerin kente daha çok getiri sağlayabilmesi noktasında
ise dijital mecranın yoğun kullanılması ve toplum nezdinde popüler-saygın kişilerin festival sürecinde ağırlanarak ilgili paylaşımlar yaptırılması
önerilebilmektedir. Diğer yandan; Beyşehir’in destinasyon markalaşması
sürecinin, festival dahil tüm değerlerin değerlendirildiği bir stratejik plan
dahilinde tasarlanması önerilebilmektedir. Böylelikle; değerlerin incelikle
ele alındığı bütüncül bir konseptte kentin destinasyon pazarlaması süreci
daha realist ve öngörülebilir yürütülebilecektir.
Beyşehir’in destinasyon markalaşması sürecine dair iletişim tasarımı
yürütülmesine dönük Marka Şehir Beyşehir Çalıştayı düzenlenmesi önerilebilmektedir. Bu doğrultuda; iletişim, turizm, yerel yönetim, medya ve
kültür-sanat alanlarından uzman kişilerin bir araya gelmesi, Beyşehir’in
destinasyon markalaşması sürecinin adım adım tasarlanması noktasında
zengin katkı sağlayabilecektir.
Bu çalışma, destinasyon markalaşması sürecinde festivallerin önemini değerlendirmek amacıyla Beyşehir Uluslararası Göl Festivali üzerinden yürütülmüştür. Buna karşın; destinasyon markalaşması bağlamında
yerli literatürün görece yetersiz olması nedeniyle spor organizasyonları,
dizi-film çekimi konuşlanmaları ve kent liderlerinin rolü doğrultusunda
destinasyon markalaşması odaklı çalışmaların da literatüre kazandırılabilmesi araştırmacılar için önerilebilmektedir.
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GİRİŞ
Spot piyasada taşınan pozisyonlar önemli riskleri de beraberinde getirebilmektedir. Çünkü spot piyasada taşınan pozisyonun niteliğine bağlı
olarak finansal varlık fiyatlarındaki beklenmedik yukarı veya aşağı yönlü hareketler yatırımcıların önemli kayıp tutarları ile karşı karşıya kalmalarına 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 pozisyonların finansal risklerinin yönetilmesinde türev piyasalardan yararlanılmaktadır. 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 piyasadaki bir kayıp türev piyasalardaki benzer orandaki bir kazanç ile dengelenebilmektedir. Fakat bu işlemin futures kontratlara dayalı olarak yapılması durumunda beklenen faydanın sağlayabilmesi için optimal hedge
rasyolarının (ohr) belirlenmesi gerekmektedir. ohr spot piyasada taşınan
bir pozisyonun finansal riskinin en etkin şekilde yönetilebilmesi için futures 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 içerebilmektedir. Çünkü örneğin futures piyasalardan spot piyasalara doğru bir nedensellik ilişkisinin bulunması durumunda bir yatırımcı futures piyasalardaki
fiyat hareketlerine bakarak spot piyasaların yönü konusunda bilgi sahibi
olabilmektedir. Bu da yatırımcıların daha etkin yatırım kararları verebilmelerine 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 özelliklerinin 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 futures kontratların temel özelliklerinin belirlenmesi ve bu kontratların finansal risk yönetimi açısından sunduğu bulguların değerlendirilmesidir.
Çalışmanın literatüre çeşitli açılardan katkı sağladığı düşünülmektedir.
Öncelikle, ulusal yazına bakıldığında futures piyasalar ve ohr üzerine oldukça sınırlı sayıda çalışma olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca, bu çalışmaların da oldukça baskın bir şekilde hisse senedi piyasalarına odaklandığı
ifade edilebilir. Dolayısıyla, döviz piyasalarının incelenmesi açısından ulusal yazında önemli bir boşluk olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada Euro-TL kuru üzerine yazılı futures kontratlar dikkate alınarak bu
piyasaların temel karakteristik özelliklerinin ve ohr değerlerinin incelenmesinin 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 oluşmaktadır. Veriler Borsa İstanbul’dan temin edilmiştir. Futures fiyatlar oluşturulurken öncelikle en yakın vadeli kontrattan yararlanılmış ardından, bu
ilk kontratın vadesine bir ay kala ikinci en yakın vadeli kontratın sunduğu 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 bulgulara 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 istatistikleri yapısal kırılmaların olup olmadığının belirlenmesinde, (Sequential
F) test istatistiği ise yapısal kırılmaların sayısının belirlenmesinde kullanılmıştır.
Uzun hafıza testi olarak Lo (1991) tarafından geliştirilen R / S testinden yararlanılmıştır. Böylece spot ve futures fiyatların hem getiri hem de
varyans serilerinin uzun hafıza özelliği sergileyip sergilemediği incelenmiştir.
Koentegrasyon testi olarak Engle-Granger (1987) koentegrasyon testinden 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 dikkate alınarak modellenmesi ise Ji ve Fan’ın (2011) çalışmalarına dayanmaktadır. 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; Zakoian (1994) ile Glosten, Jaganathan ve Runkle (1993) tarafından geliştirilen 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 verilmiştir.
Alternatif yöntemlere dayalı olarak ohr değerleri hesaplandıktan sonra
bu ohr değerleri dikkate alınarak yapılan hedging işlemlerinin etkinliğinin analizine geçilmiştir. Bu amaçla da ortalama-varyansa dayalı beklenen 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 rst logaritmik spot getirileri; rƒt, logaritmik futures getirileri;
β ise ohr değerini göstermektedir.
Model 2: Hata Düzeltme Modeli (ECM)
Spot ve futures fiyatlar arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılması durumunda ohr değerlerinin hesaplanmasında ECM modeli EKK’ya göre daha uygun bir model olabilir. Çalışmada değişkenler
arasındaki uzun dönemli ilişki analizinde Denklem (2)’deki modelden yararlanılmıştır:

(2)
Burada Ins ve Inƒu spot ve futures fiyatların logaritmik değerlerini
göstermektedir.
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ECM modeli ise Denklem (3)’te sunulmuştur:

		

(3)

Burada, ϑsi ohr değerini; ectt-1 ise hata düzeltme terimini ifade etmektedir.
Model 3: GARCH Modeli
GARCH modeli Denklem (4) getiri denklemini, Denklem (5) ise
varyans denklemini gösterecek şekilde aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:

				

(4)

					

(5)

Burada αi ve βi sırasıyla ARCH ve GARCH parametrelerini göstermektedir. Burada ayrıca
ve
koşullarının sağlanması beklenmektedir.
Model 4: GJR-GARCH Modeli
GJR-GARCH modelinin varyans denklemi Denklem (6)’da sunulmuştur:

Burada γ asimetri parametresini göstermektedir.

		

(6)

Model 5: EGARCH Modeli
tir:

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

log(σ t2 ) =
ω + β log(σ t2 ) + γ

µt −1
σ t2−1

Ι µ Ι
2

+ α  t −1 −
π
 σ t2−1


(7)

Model 6: APARCH Modeli
APARCH modeli Denklem (8)’de sunulmuştur:

Burada δ
beklenmektedir.

		

(8)

üs parametresini göstermektedir. Burada ayrıca
koşullarının sağlanması
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Model 7: IGARCH Modeli

IGARCH modeli Denklem (9)’da gösterilmiştir:
					

Bu denklemde GARCH modelinden farklı olarak
bulunmaktadır.

(9)

kısıtı

Model 8: CGARCH Modeli
CGARCH modelinin genel yapısı Denklem (10) ve (11)’de gösterilmiştir:

			

(10)

				

(11)

Burada, qt zamanla değişen uzun dönemli volatilite parametresini göstermektedir.
Model 9: ACGARCH Modeli
ACGARCH modelinin genel yapısı Denklem (12) ve (13)’te gösterilmiştir:

(12)
			

(13)

Burada, dt , kukla değişkeni; y, asimetri parametresini; z1t ve z2t 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)

Burada, ϑsi ohr değerini; ectt-1 hata düzeltme terimini; λs hata düzeltme
teriminin katsayısını ifade etmektedir.
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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 var(urp) hedge edilmemiş portföyün varyansını; var(hrp) ise
hedge edilmiş portföyün varyansını göstermektedir.
Hangi modelin sunduğu MV değeri daha yüksekse o modelin en etkin
hedging imkanını sunan model olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
UF yaklaşımı Denklem (16)’da gösterilmiştir.

				

(16)

Burada Exp(hrp.) hedge edilmiş portföyün getirisini; varyans (hrp)
hedge edilmiş portföyün varyansını; k ise yatırımcının riskten kaçınma derecesini göstermektedir. Literatürle uyumlu olacak şekilde çalışmada k=4
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 olmadıklarına 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 dikkate alınarak uygulanan Engle-Granger (1987) koentegrasyon testi sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. Bulgular her iki model yapısı için de değişkenler 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 edilmiş ve bu kapsamda elde edilen bulgular Tablo 3 ve 4’te sunulmuştur. Bulgular incelendiğinde değişkenler arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi
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olduğu anlaşılmaktadır. Hata düzeltme terimleri de her iki model için de
negatif ve istatistiki olarak anlamlı çıkmaktadır. Model kalıntılarına uygulanan otokorelasyon testi sonuçları da her iki modelde de otokorelasyon
sorunun bulunmadığını göstermektedir.
Logaritmik getiri serilerine ait betimleyici istatistikler Tablo 5’te sunulmuştur. Sonuçlar incelendiğinde futures getirilerin standart sapmasının spot getirilerin standart sapmasından daha yüksek olduğu görülmektedir . Dolayısıyla, futures getirilerin toplam riskinin spot getirilerin toplam
riskinden daha fazla olduğu ifade edilebilir. Ljung-Box Q2 (k) test istatistiği 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 hipotezini %5 anlamlılık düzeyinde reddetmektedir. Bu nedenle analizlerde
kullanılan GARCH modelleri Bollerslev-Wooldridge (1992) yaklaşımına
dayalı olarak sanki en çok olabilirlik yöntemi (Quasi Maximum Likelihood 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 gösterilmiştir. Bulgular spot ve futures getiri serilerinin kısa hafıza özelliği
sergilediği, fakat getiri serilerinin volatilitesinin uzun hafıza özelliğine sahip 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 getiri denklemlerinde ARFIMA model yapısının kullanılmamasını destekleyen 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.
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Tablo 3: Nedensellik Testi Sonuçları (rf’den rs’ye doğru)
Bağımlı değişken: rs
Açıklayıcı değişkenler
rs (rs ve gecikmeli değerleri)
rf ( gecikmeli değerleri)
Ecm
DW
Q(1)
Q(2)
Q(5)

64.8718*[0.0000]
-0.10983*[0.0000]
2.00849
0.0450[0.832]
0.3632[0.834]
4.4856[0.482]

*, %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)
rf (rf ve gecikmeli
değerleri)
Ecm
DW
Q(1)
Q(2)
Q(5)

149.813*[0.0000]
-0.1700*[0.0000]
2.01693
0.1625[0.687]
1.7019[0.427]
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.
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Tablo 6: Uzun Hafıza Testlerinin Sonuçları
Getiri (r)

Volatilite (r2)

rs
Lo (1991) R/S testi
q=1
0.8879
q=2
0.8804
q=5
0.8853

4.4188*
4.0856*
3.4812*

rf
Lo (1991)
q=1
q=2
q=5

4.9594*
4.6005*
3.9351*

R/S testi
0.8240
0.8348
0.8624

*, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Verilen değerler test istatistikleridir. q,
R/S testi için kullanılan gecikme uzunluğunu göstermektedir.

Logaritmik fiyat ve getiri serilerine uygulanan yapısal kırılma testlerine ait sonuçlar Tablo 7’de sunulmuştur. Volatilite serilerine ilişkin sonuçlar ise Tablo 8’de gösterilmiştir. Öncelikle, logaritmik fiyat serilerine
uygulanan Bai ve Perron (1998, 2003) testi sonuçlarına bakıldığında UDmax 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 )
Lns
Lnfu
Lns
SEQ F testi sonuçları
SubF(0 I 1)*
SubF(1 I 2)*
SubF(2 I 3)
Kırılma sayısı
Kırılma tarihleri
Lnfu
SEQ F testi sonuçları
SubF(0 I 1)*
SubF(1 I 2)*
SubF(2 I 3)

UDmax
143.8154*
129.1742*

WDmax
176.8236*
170.0107*

Test istatistiği
25.3263
86.7890
1.2132
2
12.05.2006 / 02.03.2008

Kritik değerler ( %5)
11.47
12.95
14.03

Test istatistiği
22.6058
97.6928
1.0099

Kritik değerler ( %5)
11.47
12.95
14.03
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Kırılma sayısı
Kırılma tarihleri

2
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 kırılmalar
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
uygulanırken 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.
Tablo 8 : Bai ve Perron (1998, 2003) Testi Sonuçları ( Volatilite Serileri İçin)
UDmax
31.7560*
45.9115*

WDmax
31.7560*
45.9115*

Varyans (rs)
Varyans (rf)
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.
Maksimum kırılma sayısı 5 olarak alınmıştır. WDmax ve UDmax test
istatistiklerinin %5 anlamlılık düzeyindeki kritik tablo değeri sırasıyla 9.91 ve
8.88’dir.
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Yapısal kırılma sayısının tespiti için uygulanan test istatistiği sonuçlarına bakıldığında ise hem spot hem de futures fiyatların 2 adet yapısal
kırılmaya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Getiri serilerine uygulanan Bai ve
Perron (1998, 2003) testi sonuçları ise spot ve futures getiri serilerinde
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 volatilitesinde yapısal kırılmalar olduğu sonucuna işaret ettiği anlaşılmaktadır.
Yapısal kırılma sayısının tespiti için uygulanan test istatistiği 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 edilebilir.
Bu rejim dönemleri futures getiri serisi için Şekil 3’te sunulmuştur.
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 edilen ohr değerlerine ve bu ohr değerleri dikkate alınarak yapılan hedging
işlemlerinin etkinliğine yer verilmiştir. Alternatif modeller tarafından hesaplana ohr değerlerine bakıldığında, (Tablo 9, 10, 11, 12 ve 13) birebir
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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
Euro-TL

Sabit terim
0.0082[0.4859]

Ohr
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
rs(-1)
rs(-2)
rf (Ohr)
rf(-1)
rf(-2)
Ecm
F istatistiği (olasılık)
DW

0.0080[0.4639]
-0.2996*[0.0000]
-0.0881*[0.0000]
0.734016*[0.0000]
0.2556*[0.0000]
0.0674*[0.0009]
-10.9826*[0.0000]
0.00000*
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 konusunda 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.
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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
Durbin2.6593
2.6576
Watson
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
Getiri denklemi
Sabit terim 0.0216*[0.0041]
rs(-1)
-0.2767*[0.0000]
rs(-2)
-0.0964*[0.0000]
rf (Ohr)
0.780975*[0.000]
rf(-1)
0.2552*[0.0000]
rf(-2)
0.0949*[0.0000]
Ecm
-9.0164*[0.0000]
Varyans denklemi
Sabit terim 0.00070**[0.0759]
ARCH
0.04852*[0.0000]
GARCH
0.95016*[0.0000]
AIC
1.116361
APARCH
Getiri denklemi
Sabit terim 0.0250*[0.0018]
rs(-1)
-0.2796*[0.0000]
rs(-2)
-0.1006*[0.0002]
rf (Ohr)
0.792654*[0.0000]
rf(-1)
0.2508*[0.0000]
rf(-2)
0.1053*[0.0000]
Ecm
-8.1540*[0.0000]
Varyans denklemi
Sabit terim 0.0250[0.1033]
ARCH
0.0438*[0.0347]
GARCH
0.9286*[0.0000]
Asimetri
-0.3902*[0.0000]
Üs
2.7194*[0.0000]
AIC
1.090591

IGARCH
0.0229*[0.0020]
-0.2840*[0.0000]
-0.1001*[0.0001]
0.784070*[0.000]
0.2598*[0.0000]
0.0973*[0.0000]
-9.1881*[0.0000]
0.0350*[0.0000]
0.9650*[0.0000]
1.121768
CGARCH
0.0261*[0.0004]
-0.3084*[0.0000]
-0.1259*[0.0000]
0.789486*[0.000]
0.2980*[0.000]
0.1160*[0.000]
-7.9073*[0.000]
0.1501[0.1847]
0.1220*[0.000]
0.7215*[0.000]
0.9984*[0.000]
0.0190*[0.001]
1.082081

*, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Köşeli parantez içerisindeki değerler olasılık
değerleridir.
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Tablo 13 : ECM- GARCH Model Sonuçları
GJR-GARCH

EGARCH

Getiri denklemi
Sabit terim 0.0263*[0.0010]
rs(-1)
-0.2805*[0.0000]
rs(-2)
-0.1015*[0.0002]
rf (Ohr)
0.791812*[0.000]
rf(-1)
0.2586*[0.0000]
rf(-2)
0.1052*[0.0000]
Ecm
-7.9920*[0.000]
Varyans denklemi

0.0319*[0.000]
-0.2768*[0.000]
-0.0923*[0.000]
0.791047*[0.000]
0.2681*[0.000]
0.0967*[0.000]
-8.0645*[0.000]

Sabit terim
ARCH
GARCH
Asimetri
AIC

-0.1791*[0.000]
0.2161*[0.000]
0.9858*[0.000]
0.0906*[0.000]
1.094293

0.0015[0.1018]
0.1450*[0.000]
0.9220*[0.000]
-0.1205*[0.000]
1.090361
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.
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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, GARCH 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
Naive (Birebir)
EKK
ECM
GARCH
IGARCH
GJR-GARCH
EGARCH
APARCH
CGARCH
ACGARCH
ECM-GARCH
ECM-IGARCH
ECM-GJR-GARCH
ECM-EGARCH
ECM-APARCH
ECM-CGARCH
ECM-ACGARCH

Ohr
1
0.637019
0.734016
0.706251
0.704566
0.715741
0.720402
0.718203
0.719275
0.725037
0.780975
0.784070
0.791812
0.791047
0.792654
0.789486
0.800325

Var(h)
0.393105
0.298458
0.305246
0.301925
0.301759
0.302936
0.303479
0.303219
0.303345
0.304051
0.313381
0.314029
0.315708
0.315538
0.315896
0.315194
0.317654

Var(uh)
0.589213
0.589213
0.589213
0.589213
0.589213
0.589213
0.589213
0.589213
0.589213
0.589213
0.589213
0.589213
0.589213
0.589213
0.589213
0.589213
0.589213

MV
0.332830
0.493464
0.481942
0.487580
0.487862
0.485864
0.484941
0.485383
0.485169
0.483971
0.468136
0.467037
0.464187
0.464475
0.463868
0.465059
0.460885

r
17
1
9
3
2
4
7
5
6
8
10
11
14
13
15
12
16

Burada Var(h), hedge edilmiş portföyün varyansını; Var(uh), hedge edilmemeiş
portföyün varyansını; r ise her bir modelin sıralamadaki yerini göstermektedir.

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 bulguların güvenilirliğini artıran bir unsur olduğu düşünülmektedir.
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Tablo 15: Euro-TL için Ohr Değerleri ve Hedging Etkinliği (UF)
Model
Naive (Birebir)
EKK
ECM
GARCH
IGARCH
GJR-GARCH
EGARCH
APARCH
CGARCH
ACGARCH
ECM-GARCH
ECM-IGARCH
ECM-GJR-GARCH
ECM-EGARCH
ECM-APARCH
ECM-CGARCH
ECM-ACGARCH

0.001831
0.008227
0.006518
0.007007
0.007037
0.00684
0.006758
0.006797
0.006778
0.006676
0.005691
0.005636
0.0055
0.005513
0.005485
0.005541
0.00535

0.393105
0.298458
0.305246
0.301925
0.301759
0.302936
0.303479
0.303219
0.303345
0.304051
0.313381
0.314029
0.315708
0.315538
0.315896
0.315194
0.317654

k.

UF

r

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

-1.57059
-1.1856
-1.21447
-1.20069
-1.20000
-1.2049
-1.20716
-1.20608
-1.2066
-1.20953
-1.24783
-1.25048
-1.25733
-1.25664
-1.2581
-1.25524
-1.26527

17
1
9
3
2
4
7
5
6
8
10
11
14
13
15
12
16

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

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Bu çalışmada öncelikle Euro-TL kuru üzerine yazılı futures kontratların temel özellikleri çeşitli ekonometrik analizlere dayalı olarak incelenmiştir. 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 dönemde futures fiyatlarda 2, futures fiyatların getirilerinin volatilitesinde
ise 4 adet yapısal kırılma gerçekleşmiştir. Lo (1991) R/S test sonuçları 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 çalışmaların ilgili yapısal kırılmaları ve uzun hafıza özelliklerini dikkate almasının önemli olduğu düşünülmektedir.
Çalışmada ohr değerlerinin belirlenmesinde EKK ve ECM modelleri ile birlikte GARCH, IGARCH, GJR-GARCH, EGARCH, APARCH ile
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CGARCH ve ACGARCH modellerinden de yararlanılmıştır. Çalışmada
ayrıca birebir hedging yaklaşımına da yer verilmiştir. Hedging işlemlerinin 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 performans ise birebir hedging yaklaşımı sergilemiştir. GARCH modelleri için
getiri denklemlerinin ECM model yapısı dikkate alınarak modellenmesinin 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 düşünülmektedir.
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1. GİRİŞ
“Pandemi” kelimesinin dilsel kökü, Yunanca “pan” ve “demos” kelimelerinden gelmektedir. Pan “tüm” anlamına gelirken ve demos “insanlar” anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Yunanca kökenli pandemi kelimesi
“tüm insanlar” demektir. Bu çalışmada pandemi bir sağlık sorunu veya salgın hastalıkla ilgili olarak kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),
pandemiyi yeni bir hastalığın dünya çapında yayılması olarak açıklamaktadır (WHO, 2020a). Dünya çapında yayılan, önemli sayıda ölümle sonuçlanan ve transfer edilebilir bir hastalık olduğu belirtilmektedir. Bununla
birlikte, endemikler belirli/sınırlı bir alanda ortaya çıkarken ve epidemi
ani oluşumlar göstermektedir. Tarihte pandemiye dönüşen bir dizi bulaşıcı
hastalık salgını olmuştur. Bunlar, örneğin çiçek hastalığı, grip ve AIDS
gibi viral enfeksiyonlar, veba, frengi, kolera, tüberküloz ve tifüs gibi bakteriyel enfeksiyonlar ve sıtma gibi protozoan enfeksiyonlardır (Yamamoto,
2013; 51). Pandemilerin politik, sosyal, demografik ve ekonomik etkileri
vardır. Bu çalışma pandemilerin ortaya çıkması ve genel etkileri nedeniyle
emtia fiyatları üzerindeki etkisi açısından konuyu ele almaktadır.
Emtia, Türk Dil Kurumu genel Türkçe sözlüğünde mal olarak açıklanmıştır. Ekonomide bir emtia, tam veya kısmen mübadele edilebilen ekonomik bir mal veya hizmettir. Emtiayı kimin ürettiği önemli değildir ve
pazarda eşdeğer veya hemen hemen aynı şekilde kabul görmektedir. Emtialar küresel ekonominin merkezinde yer almaktadırlar. Emtialara erişim
ve satın alınabilirliği, emtia ticaretine büyük ölçüde bağımlı olan ekonomilerin refahı, büyümesi ve rekabet gücü için önemlidir. Bir ülkenin emtia ticaretinin hacmi ve ürün bileşimi, emtia fiyatlarındaki oynaklığa karşı
kırılganlığını belirlemektedir. Emtia üreten ülkeler sadece makroekonomik
istikrar ve nesiller arası eşitliği sağlamak için değil, aynı zamanda reel döviz kuru değerini belirli bir düzeyde tutmak için emtiadan elde edilen fonları da kullanabilirler. Son on yılda emtia fiyatlarında benzeri görülmemiş
büyüklükteki dalgalanmaların ve aşırı oynaklığın, emtia ve finansal piyasalardaki faaliyetler arasında giderek artan bağlantıların bir yansıması olarak görülebileceğine dair kanıtlar artmaktadır (UNCTAD, 2012; Nissanke,
2012; 733). Doğal kaynak zenginliğinin ekonomik büyüme ve kalkınma
üzerindeki etkisine ilişkin ampirik kanıtlar tartışılmaktadır. Bazı çalışmalar kaynak patlamasının bir nimet olduğunu, bazı çalışmalar onların bir
lanet olduğunu, bazı çalışmalar da hala sonucun bir dizi faktöre bağlı olduğu bulmuşlardır. Literatürde başlıca iki önemli zorluk ön plana çıkmaktadır. Birincisi, kaynak zenginliğinin bir dizi ekonomik ve politik faktör için
içsel olması muhtemeldir. İkincisi, bir kaynak patlamasının olumlu veya
olumsuz ekonomik etkilerinin olmasıdır. Bunlar arasında reel döviz kuru
etkisi, sanayileşme, artan oynaklık, siyasi patronaj ve şiddetli çatışmalar
sayılabilir (McGregor, 2017; 285). Emtia fiyatları, temel ekonomi kanunu
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olan arz-talep ilişkisinden, piyasanın teknik durumu olarak kabul edilen
fiyat grafikleri ve göstergelere göre şekillenen yatırımcı davranışlarından,
küresel politika ve makroekonomik koşullardan etkilenmektedir.
Bu çalışmanın amacı, pandemilerin emtia endeksi üzerindeki etkisini
incelemektir. Bu kapsamda 2000 ile 2020 yılları arasında SARS, Domuz
Gribi, MERS, Ebola ve COVID-19 pandemilerinin ortaya çıkış tarihleri
itibariyle ele alınmış ve IMF Emtia Endeksindeki aylık değişimlerle karşılaştırılmıştır. Çalışmanın giriş kısmında pandemi, emtia kavramları ve
çalışmanın amacı genel hatlarıyla verilmiştir. İkinci kısımda, pandemilerin
kısa tarihi ve emtia üzerine etkileri konusunda literatür çalışması yer almaktadır. Üçüncü kısımda, çalışmanın kapsamı ve yöntemi açıklanmıştır
ve dördüncü kısımda bulgular sunulmaktadır. Sonuç kısmında ise bulgular
yorumlanmış ve gelecek çalışmalar için öneriler paylaşılmıştır.
2. TARİHSEL AÇIDAN PANDEMİLER VE PANDEMİLERİN
EMTİA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
2.1. Tarihsel Açıdan Pandemiler
Tarih boyunca insanlık, Kara Veba, Kolera, Çiçek, Sarı Ateş, İspanyol
Gribi gibi farklı patojenlerin neden olduğu birçok pandemiyle karşılaşmıştır. Bilim dünyasında 20. yüzyıldan bu yana yaşanan gelişmelerle, bu
salgınlarla ilgili çalışmalar artmış ve daha kapsamlı hale gelmiştir. Son 20
yıla baktığımızda, Domuz Gribi, SARS, MERS, Ebola ve nihayet Aralık
2019’da Wuhan, Çin’de ortaya çıkan, kısa bir sürede tüm dünyaya yayılan
COVID-19 pandemisinin küresel olarak etkili olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, ölümcül salgın hastalıkların ortaya çıkma ve yayılma nedeni tarihsel olarak sorgulandığında, cevap hayvanlardır. Pandemiler bazen
zoonotik hastalıklarla birbirinin yerine kullanılmaktadır. DSÖ’ne göre,
daha önce bilinmeyen HIV, Ebola virüsü, Batı Nil virüsü, Nipah virüsü ve
Hanta virüsü gibi birçok bulaşıcı hastalık hayvan/sal faktörlerden ortaya
çıkmıştır. Aslında, 21. yüzyılın başında yeni ortaya çıkan veya yeniden
ortaya çıkan insan hastalıklarının dörtte üçünden fazlası, hayvanlardan
veya hayvansal kökenli ürünlerden kaynaklanan patojenlerden kaynaklanmaktadır (WHO, 2004). Pandemi doğal olarak eski zamanlardan beri
süregelmektedir. Oldukça patojenik ve antijenik olarak istisnai olan yeni
bir A tipi virüs, insanlara ve insanlar tarafından kolayca yayılmıştır. Her ne
kadar virüs 1933’e kadar tanınmamış olsa da, tarihsel kayıtlar Hipokrat’a
kadar uzanan pandemileri tanımlamaktadır. Önemli tarihi kayıtlara sahip
ilk şiddetli salgın 1580’de olmuştur ve bazı İspanyol şehirlerini yok ettiği
belirlenmiştir. Son 300 yılda on grip salgını olduğu belgelenmiştir (Kelley
ve Osterholm, 2008; 6). Tarihin en ölümcül salgınları Tablo 1’de milattan
önce 165-180 Antoninus Veba’sından Mayıs 2020 Covid-19’a kadar verilmiştir (Visualcapitalist, 2020).

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2

447

Tablo 1. Tarihsel Olarak Pandemiler
İsim
Antoninus vebası

165-180

Japon çiçek hastalığı

735-737

Justiniaus vebası

541-542

Kara Ölüm

1347-1351

Yeni Dünya çiçek
hastalığı
Büyük Londra
vebası

1520’den
itibaren

İtalyan vebası

1629-1631

Kolera pandemisi

1817-1923

Üçüncü veba
Sarıhumma
Rus gribi
İspanyol gribi
Asya gribi
Hong Kong gribi
HIV/AIDS
SARS
Domuz gribi
Ebola
MERS
COVID-19
*

Dönem

1665

1885

Tür/Nedeni
Çiçek veya kızamık
olduğuna inanılıyor
Variola major virüsü
Yersinia pestis bakterisi/
Sıçanlar, pireler
Yersinia pestis bakterisi/
Sıçanlar, pireler
Variola major virüsü
Yersinia pestis bakterisi/
Sıçanlar, pireler
Yersinia pestis bakterisi/
Sıçanlar, pireler
V.cholerae bakterisi
Yersinia pestis bakterisi/
Sıçanlar, pireler

1800’lerin sonu Virüs / Sivrisinekler
1889-1890

H2N2 olduğuna
inanılıyor
H1N1 virüsü/Domuzlar
H2N2 virüsü
H3N2 virüsü

1918-1919
1957-1958
1968-1970
1981Virüs/Şempanzeler
Günümüze kadar
Coronavirüsü/Yarasalar,
2002-2003
Misk kedisi
2009-2010
H1N1 virüsü/Domuzlar
Ebolavirüsü/Vahşi
2014-2016
hayvanlar
2015-Günümüze Coronavirüsü/Yarasalar,
kadar
Develer
2019Coronavirüsü-Bilinmiyor
Günümüze kadar (muhtemelen pangolinler)

Ölenlerin sayısı
5M
1M
30-50M
200M
56M
100,000
1M
1M+
12M
(Çin ve Hindistan)
100,000-150,000
(A.B.D.)
1M
40-50M
1.1M
1M
25-35M
770
200,000
11,000
850
324,200*

20 Mayıs 2020 itibariyle Johns Hopkins Üniversitesi tahmini

2.2. Pandemilerin Emtia Üzerindeki Etkileri
Tarihsel bilgi, bir salgın sırasında bile, toplumun kısa sürede hastalığa
alıştığını ve ekonomik aktivitenin devam ettiğini göstermektedir. Bununla
birlikte, bir pandeminin tüketici güvenini etkileyeceği ve talep tarafında
tüketim ve sosyal kalıpları değiştireceği muhtemel görünmektedir. Pandemi, önemli uzun vadeli endişeleri olabilecek yatırımcı güvenini de etkileyebilmektedir. Bir pandemi emeğin katılımını etkilemektedir çünkü hastalık birçok işçiyi evde kalmaya zorlamaktadır. Hükümetler, toplum sağlığı
için acil durumlara ve ekonomik sorunlarına yanıt verirken daha önce ta-
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nımlamadıkları bir politika durumu ile uğraşmak zorunda kalmaktadırlar.
Piyasalar buna ekonomik etkiyi artırabilecek aşırı tepki verme eğiliminde
olmaktadırlar (Bloom ve Diğerleri, 2005; 3).
Bakas ve Triantafyllou (2020) çalışmasına göre ekonomik belirsizlik
nedeniyle olan şokların emtia piyasalarının oynaklığı üzerindeki olumlu etkisine odaklanan önemli bir literatür vardır. Son zamanlardaki COVID-19 sonrasında, salgının emtia piyasaları üzerindeki etkisi hakkındaki
soru finansal haberlerde yer almaya başlamıştır. Bununla birlikte, ampirik
literatür, çeşitli belirsizlik türlerinin emtia oynaklığı üzerindeki rolünü kapsamlı bir şekilde göstermiş olsa da, küresel pandemilere ilişkin belirsizlik
şoklarının emtia piyasaları üzerindeki etkisini araştıran bir çalışma bulunmadığını belirtmektedirler. Pandemilerin emtia fiyatı oynaklığı üzerindeki
etkisini ampirik olarak araştırmışlardır. Küresel salgınlarla ilgili ekonomik
belirsizliğin S&P GSCI emtia endeksinin oynaklığı üzerindeki etkisinin
yanı sıra ham petrol ve altın alt endeksleri üzerindeki etkisini göstermişlerdir. Pandemi ile ilgili belirsizliğin, emtia piyasalarının ve özellikle ham
petrol piyasasının oynaklığı üzerinde güçlü bir olumsuz etkiye sahip olduğunu, ancak altın piyasası üzerindeki etkisinin olumlu ancak daha az
önemli olduğunu sonucuna varmışlardır.
Dünya Bankası’na göre COVID-19’un ortaya çıkması ekonomik olarak çok iyi olunmayan bir dönemde emtia piyasalarına büyük bir şok getirmiştir. Eşzamanlı olarak meydana gelen hem büyük talep hem de arz
şoklarının birleşimi önceki olaylar sırasında görülmemiş bir durumdur.
COVID-19 hem petrol fiyatlarındaki hem de faaliyetteki ani durmadan
kaynaklanan petrol talebindeki düşüşün hızı ve büyüklüğü ile dikkat çekmiştir. Diğer emtialar ise daha kolay ve hızlı arz kesintileri yaşadıkları için
fiyatlarda daha küçük düşüşler görülmüştür. Ancak, pandemi devam ettikçe ve ekonomik durgunluk derinleştikçe, özellikle metaller için talep
ve fiyatlarda daha büyük düşüşler olması mümkündür. Kısa vadede, derinleşen ekonomik daralma sanayi mallarına olan talebi daha da azaltarak
fiyatlarda ilave düşüşlere neden olabilir. Bu tedarik zincirlerini giderek
daha fazla etkileyerek en savunmasız gruplar için gıda güvenliğini tehdit
edebilir. Uzun vadede, tüketici davranışlarındaki değişiklikler hem coğrafi
olarak hem de sanayi tarafından emtia talebi kaynaklarında değişikliklere
yol açabilir. Uzaktan çalışmaya yönelik bir geçiş, seyahat ve petrol talebini
azaltabilirken, küresel değer zincirlerinin birbirine yakınlaşmasına ve yeniden işlenmesine geçiş, tedarik zincirlerinin ve ilgili emtia talebinin kalıcı
olarak yeniden yapılandırılmasına neden olabilir (The World Bank, 2020).
Birleşmiş Milletler’e göre emtia bağımlı birçok ekonomi, pandemiden
etkilenmeden önce büyük olasılıkla ekonomik bir krizle karşı karşıya kalacaklarını, çoğu gelişmiş ekonomiden farklı olarak büyük bütçe açıkları
ve yüksek düzeyde devlet borcu olan emtia ihracatçılarının büyük mali
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teşviklerin uygulanmasında zorluklarla karşılaşacağını vurgulamıştır. Çok
taraflı ve imtiyazlı borçların, bu ekonomilerin çoğu için giderek daha kritik bir finansman seçeneği haline geldiğini belirtmiştir (United Nations,
2020).
3. ÇALIŞMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ
3.1. Çalışmanın Kapsamı
Bu çalışmanın amacı, 2000 ile 2020 yılları arasında SARS, Domuz
Gribi, MERS, Ebola ve COVID-19 pandemilerinin ortaya çıkış tarihleri
itibariyle IMF emtia endeksi üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmanın
kapsamına giren pandemiler ve ortaya çıkış tarihleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. 2000-2020 Yılları Arasında Ortaya Çıkan Pandemiler
SARS
Domuz gribi
MERS
Ebola
COVID-19

Pandemi

Başlangıç Tarihi
Kasım 2002
Nisan 2009
Nisan 2012
Aralık 2013
Aralık 2019

SARS, Çin’de Kasım 2002’de yirmi birinci yüzyılın ilk salgını olarak
başladı, 916 ölümle sonuçlanan 8422 vaka ile 29 ülkeye yayıldı (Cherry ve
Krogstad, 2004; 1). SARS, DSÖ tarafından Şubat 2003’ün sonunda tanınmıştır. DSÖ, SARS’ın 5 Temmuz 2003’te kontrol altına alındığını ilan etti,
ancak Mayıs 2004’e kadar birkaç vaka tespit edilmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde Nisan 2009’da influenza gibi insanlarda solunum problemlerini tetikleyen bir hastalık Ortaya çıkmıştır.
Domuz gribi olarak tanımlanan hastalık nedeniyle DSÖ Haziran 2009’da
dünya çapında pandemik uyarı seviyesini Faz 6’ya yükseltmiştir. Bu 1968
Hong Kong gribinden bu yana en yüksek düzeydir (Attavanich ve diğerleri, 2011; 241). DSÖ, 10 Ağustos 2010’da Domuz gribi-H1N1’in bitişini
ilan etmiştir (WHO, 2020b).
MERS, ilk kez Nisan 2012’de Suudi Arabistan’dan gelen bir hastada
ortaya çıkan bir betacoronavirüstür. Batı Afrika Ebola virüsü (2013-2016),
ölü sayısı ve sosyo-ekonomik sorun olarak etkileyen Ebola hastalığının en
yaygın salgınıdır. İlk vakalar Aralık 2013’te Gine’de belgelendi, hastalık
Liberya ve Sierra Leone’ye yayıldı (WHO Ebola Yanıt Ekibi, 2014; 1481).
Daha sonra salgınlar meydana çıkmasına rağmen en son vaka 9 Haziran
2016’da bildirildi (WHO, 2020c).
COVID-19 ise şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 tarafından tetiklenen bulaşıcı bir hastalıktır (Mayo Clinic, 2020). İlk kez Aralık
2019’da Çin’in Wuhan şehrinde tanındı, o zamandan beri dünyanın diğer
bölgelerine de yayıldı ve bir pandemiye neden oldu. 188 ülkede 5.64 mil-
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yondan fazla vaka bildirilmiş, 27 Mayıs 2020 itibariyle 352.000’den fazla
kişinin ölümüne neden olmuş ve 2.3 milyondan fazla insan da iyileşmiştir
(John Hopkins Üniversitesi, 2020).
3.2. Çalışmanın Yöntemi
Pandemilerin emtia ile ilişkisini incelemek amacıyla IMF’nin Emtia
Endeksi ele alınmıştır (IMF Primary Commodity Price Index). IMF Emtia
Endeksi, küresel piyasayı temsil eden belirlenmiş fiyatlara dayanarak, seçilmiş emtia fiyat endekslerinin ağırlıklı ortalamasıdır. Ağırlık, 3 yıllık bir
dönemde (2014-2016) küresel ithalat payına göre hesaplanır ve 2016 yılı
fiyatlarında 100’e normalleştirilir. Dört geniş emtia varlık sınıfını temsil
eder: (1) enerji, (2) tarım, (3) gübre ve (4) metaller (IMF, 2020).
IMF Emtia Endeksi Ocak 1992’de başlamaktadır ve aylık, üç aylık
ve yıllık sıklıkta veri sunulmaktadır. Tüm karşılaştırma fiyatları USD cinsindendir. IMF Emtia Endeksi, dünyanın farklı bölgelerinden 68 emtianın
farklı fiyatlarının ağırlıklı bir ortalaması olarak hesaplanmaktadır. Bu çalışma için 2000 yılı Ocak ayından 2020 yılı Nisan ayına kadar aylık endeks değerleri IMF primary commodity prices sayfasından elde edilmiş ve
aylık değerlerin yüzdesel değişimi hesaplanmıştır. Pandemilerin olmadığı
dönemlerin ve ortaya çıktığı dönemlerin aylık değişimleri yüzdesel olarak
karşılaştırılmıştır.
4. BULGULAR
IMF Emtia Endeksinin Ocak 2000’den Nisan 2020’ye kadar olan seyri Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. 2000-2020 Yılları Arası IMF Emtia Endeksi

Şekil 1’de verilen IMF emtia endeksine göre 2000 yılı Ocak ayında 56,572 değerinden 2008 yılı Temmuz ayında en yüksek değeri olan
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202,798 değerine kadar sürekli emtia fiyatları artış eğilimi göstermiştir.
2008 yılı Temmuz ayında 202,798 olan endeks değeri 2009 yılı Mart ayında 101,657 olmuştur. Burada 2008 küresel finansal krizin emtia fiyatları
üzerindeki etkisi görülmekte ve endeks yaklaşık %50 değer kaybetmiştir.
IMF Emtia Endeksi, 2009 yılı Nisan ayından 2012 yılı Mart ayına
kadar yükseliş eğilimi göstermiş ve 2009 yılı Nisan ayında 103,868 olan
endeks değeri 2012 yılı Mart ayında 187,234 olmuştur. 2009 yılı Mayıs
ayından 2016 yılı Ocak ayına kadar düşüş eğilimi göstermiş ve 2009 yılı
Mayıs ayında 112,432 olan endeks değeri 2016 yılı Ocak ayında 85,322
olmuştur. 2016 yılı Şubat ayında 87,371 olan endeks değeri 2018 yılı Ekim
ayında 133,426 değerine yükselmiştir. 2018 yılı Kasım ayından itibaren
düşüş eğilimine giren endeks 2019 yılı aralık ayında 119,913 olarak hesaplamıştır. IMF emtia endeksinin 2020 yılı Nisan ayı değeri 84,162’dir.
SARS’ın 2002 yılı Kasım ayında başladığı ve 2003 yılı Temmuz ayında kontrol altına alınması nedeniyle 2000 yılı Ocak ayından 2005 yılı Ocak
ayına kadar IMF emtia endeksinin aylık değişimi Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. IMF Emtia Endeksinin 2000-2005 Yılları Arasındaki Aylık Değişimi
Tarih
2000-1
2000-2
2000-3
2000-4
2000-5
2000-6
2000-7
2000-8
2000-9
200010
200011
200012

(%)
2,90
4,45
0,77
-3,47
5,22
3,23
-2,41
1,51
4,66

Tarih
2001-1
2001-2
2001-3
2001-4
2001-5
2001-6
2001-7
2001-8
2001-9
2001-1,13
10
20011,70
11
20010,79
12

(%)
-0,76
-4,63
-3,20
0,61
0,99
-2,59
-4,33
0,41
-3,72

Tarih
2002-1
2002-2
2002-3
2002-4
2002-5
2002-6
2002-7
2002-8
2002-9
2002-6,75
10
2002-4,41
11
2002-0,57
12

(%)
1,33
2,10
8,93
3,35
0,28
-1,79
2,73
0,44
3,96

Tarih
2003-1
2003-2
2003-3
2003-4
2003-5
2003-6
2003-7
2003-8
2003-9
20032,00
10
2003-3,46
11
20035,70
12

(%)
6,53
7,66
-6,42
-6,02
1,93
2,06
-1,67
1,82
0,10

Tarih
2004-1
2004-2
2004-3
2004-4
2004-5
2004-6
2004-7
2004-8
2004-9
20044,58
10
2004-0,11
11
20044,64
12

(%)
3,71
-0,33
3,64
1,25
4,28
-1,70
1,70
1,55
-0,45
7,20
-3,09
-1,38

Domuz gribinin 2009 yılı Nisan ayında başladığı ve 2010 yılı Ağustos
ayında kontrol altına alınması nedeniyle 2005 yılı Ocak ayından 2010 Aralık ayına kadar aylık değişimi Tablo 4’te verilmiştir.
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Tablo 4. IMF Emtia Endeksinin 2005-2010 Yılları Arasındaki Aylık Değişimi
Tarih
2005-1
2005-2
2005-3
2005-4
2005-5
2005-6
2005-7
2005-8
2005-9
2005-10
2005-11
2005-12
2006-1
2006-2
2006-3
2006-4
2006-5
2006-6
2006-7
2006-8
2006-9
2006-10
2006-11
2006-12

(%)
3,46
2,36
8,09
-0,47
-2,62
4,22
2,49
6,09
3,74
-0,47
-5,58
4,93
1,62
-1,66
0,68
8,31
3,62
-2,22
3,83
0,57
-8,00
-1,61
2,38
1,86

Tarih
2007-1
2007-2
2007-3
2007-4
2007-5
2007-6
2007-7
2007-8
2007-9
2007-10
2007-11
2007-12
2008-1
2008-2
2008-3
2008-4
2008-5
2008-6
2008-7
2008-8
2008-9
2008-10
2008-11
2008-12

(%)
-3,98
5,25
2,33
5,72
0,32
0,35
1,98
-3,29
5,05
5,77
5,94
-0,02
4,61
4,48
6,20
3,77
6,78
5,10
1,62
-10,70
-8,38
-18,25
-15,16
-10,92

Tarih
2009-1
2009-2
2009-3
2009-4
2009-5
2009-6
2009-7
2009-8
2009-9
2009-10
2009-11
2009-12
2010-1
2010-2
2010-3
2010-4
2010-5
2010-6
2010-7
2010-8
2010-9
2010-10
2010-11
2010-12

(%)
2,79
-3,54
0,02
2,17
8,25
8,09
-3,69
5,64
-2,87
6,21
3,84
1,99
4,28
-2,36
3,33
5,56
-5,87
-2,07
0,17
2,76
1,85
5,30
3,36
5,69

MERS’in 2012 yılı Nisan ayında başlaması nedeniyle 2011 yılı Ocak
ayından 2013 yılı Aralık ayına kadar IMF emtia endeksinin aylık değişimi
Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. IMF Emtia Endeksinin 2011-2014 Yılları Arasındaki Aylık Değişimi
Tarih
2011-1
2011-2
2011-3
2011-4
2011-5
2011-6
2011-7
2011-8
2011-9
2011-10
2011-11
2011-12

(%)
3,70
3,75
3,35
5,07
-3,66
-0,96
1,36
-2,30
-1,10
-3,53
1,34
-1,84

Tarih
2012-1
2012-2
2012-3
2012-4
2012-5
2012-6
2012-7
2012-8
2012-9
2012-10
2012-11
2012-12

(%)
1,64
3,10
2,24
-1,60
-5,91
-6,50
3,23
2,79
1,01
-0,93
-1,36
0,46

Tarih
2013-1
2013-2
2013-3
2013-4
2013-5
2013-6
2013-7
2013-8
2013-9
2013-10
2013-11
2013-12

(%)
2,44
0,85
-2,61
-1,90
-0,69
-1,47
1,19
1,59
-0,37
-1,58
-1,03
2,18
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Ebola’nın 2013 yılı Aralık ayında başlaması ve 2016 yılı Haziran ayında kontrol altına alınması nedeniyle 2014 yılı Ocak ayından 2016 yılı Aralık ayına kadar IMF emtia endeksinin aylık değişimi Tablo 6’te verilmiştir.
Tablo 6. IMF Emtia Endeksinin 2014-2017 Yılları Arasındaki Aylık Değişimi
Tarih
2014-1
2014-2
2014-3
2014-4
2014-5
2014-6
2014-7
2014-8
2014-9
2014-10
2014-11
2014-12

(%)
-0,71
2,58
-0,68
0,69
-1,31
0,19
-2,01
-3,35
-3,17
-5,57
-4,67
-9,57

Tarih
2015-1
2015-2
2015-3
2015-4
2015-5
2015-6
2015-7
2015-8
2015-9
2015-10
2015-11
2015-12

(%)
-9,51
2,95
-3,42
1,12
3,35
-1,85
-5,80
-6,58
-0,15
-0,04
-5,95
-5,69

Tarih
2016-1
2016-2
2016-3
2016-4
2016-5
2016-6
2016-7
2016-8
2016-9
2016-10
2016-11
2016-12

(%)
-5,98
2,40
7,14
3,37
3,95
2,61
-0,37
0,46
0,05
3,11
-1,05
5,88

COVID-19’un 2019 yılı Aralık ayında başlaması nedeniyle 2017 yılı
Ocak ayından 2020 yılı Nisan ayına kadar IMF emtia endeksinin aylık
değişimi Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. IMF Emtia Endeksinin 2017-2020 Yılları Arasındaki Aylık Değişimi
Tarih

(%)

Tarih

(%)

Tarih

(%)

2017-1

3,82 2018-1

5,92 2019-1

0,96

2017-2

0,39 2018-2 -2,32 2019-2

1,65

2017-3 -4,73 2018-3 -0,36 2019-3

0,75

2017-4

2,92

0,10 2018-4

1,58 2019-4

2017-5 -1,93 2018-5 3,65 2019-5 -2,38
2017-6 -2,93 2018-6 -0,81 2019-6 -4,11
2017-7 2,69 2018-7 -1,28 2019-7 2,11
2017-8 2,66 2018-8 -1,76 2019-8 -4,46
2017-9 2,87 2018-9 3,48 2019-9 1,86
201920172018-1,56
1,33
0,76
10
10
10
201920172018-8,67
3,44
4,10
11
11
11
201920172018-4,83
2,57
1,43
12
12
12

Tarih (%)
2020-0,30
1
2020-7,08
2
2020-15,50
3
2020-10,35
4
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SONUÇ
Bu çalışmanın amacı olan 2000 ile 2020 yılları arasında SARS, Domuz Gribi, MERS, Ebola ve COVID-19 pandemilerinin ortaya çıkış tarihleri itibariyle IMF Emtia Endeksi üzerindeki etkisi incelenmiştir.
SARS, 2002 yılı Kasım ayında başlamış ve 2003 yılı Temmuz ayında kontrol altına alınmıştır. Bu süre içerisinde IMF Emtia Endeksi, 2002
yılının Kasım ayında %-3,46, 2003 yılının Mart ayında %-6,42, Nisan
ayında %-6,02 ve Temmuz ayında %-1,67 aylık değişim göstermiştir. Domuz gribi, 2009 yılı Nisan ayında başlamış ve 2010 yılı Ağustos ayında
kontrol altına alınmıştır. Bu süre içerisinde IMF Emtia Endeksi, 2009 yılı
Nisan ayında %1,67, Mayıs ayında %8,25 ve Haziran ayında %8,09 artış şeklinde değişim gösterirken sadece 2010 yılının Mayıs ayında %-5,87
azalış şeklinde değişmiştir. Pandemi başlangıcı olarak kabul edilen Nisan
ayından önceki Şubat ayında %-3,54 azalırken ve Mart ayındaki değişim
%0,02 olarak gerçekleşmiş, neredeyse değişmemiştir. MERS, 2012 yılı
Nisan ayında başlamıştır. 2012 yılının Nisan ayında endeksteki değişim
%-1,60, Mayıs ayında %-5,91 ve Haziran ayında %-6,50 azalış yönünde olmuştur. Ebola 2013 yılı Aralık ayında başlamış ve 2016 yılı Haziran
ayında kontrol altına alınmıştır. 2014 yılının Ocak ayında endeks %-0,71
azalış gösterirken yılın geri kalanında değişimler yılın sonuna daha fazla azalış göstermektedir. COVID-19, 2019 yılı Aralık ayında başlamıştır.
2020 yılı Ocak ayında endeks değişimi %-0,30, Şubat ayında %-7,08, Mart
ayında %-15,50 ve Nisan ayında %-10,35 olmuştur.
Pandemilerin ortaya çıktıkları tarihler dikkate alındığında Domuz gribi dışında SARS, MERS, Ebola ve COVID-19’da IMF Emtia Endeksindeki değişim ortaya çıktıkları ilk ay/aylarda negatif olduğu görülmektedir.
Burada pandemi etkisinin emtia piyasası üzerindeki etkisinin başlangıç
ve sona ermiş ise bitiş tarihleri arasında özellikle ilk aylarda negatif yönlü olduğu sonucuna varılabilir. Ancak bu ilişkinin ortaya net bir biçimde
konulabilmesi için o dönemler itibariyle büyüme, işsizlik, faiz oranı gibi
değişkenleri de kapsayan modele dayalı çalışmalar yapılabilir. Ayrıca bu
modellere ilgili dönemlerde çıkan özellikle finansal haberlerin sıklığı, çıktığı ülkelerden diğerlerine yayılma hızı, ölüm oranı ve iyileşme oranı gibi
değişkenler de eklenebilir. Özellikle 2008 yılında yaşanan küresel finansal
krizin emtia endeksi üzerindeki etkisiyle COVID-19’un etkisi birbirine oldukça yakındır. Bu iki etki karşılaştırmalı incelenebilir.
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1. GİRİŞ
Sanayileşmenin, ulaşım araçlarının, nüfusun ve kentleşmenin artmasıyla birlikte enerji kaynaklarına olan talep gittikçe artmaktadır. Enerji kaynaklarının ülkeler arasında dengesiz dağılması sebebiyle enerji kaynaklarına olan dış talep de ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bu dengesiz
dağılımın ve dış talep farklılıklarının araştırmacılar tarafından uluslararası
ticareti etkilediği düşünülmektedir. Bu nedenle son zamanlarda dünyanın
en önemli enerji kaynaklarından biri olan petrol tüketimi ile uluslararası
ticaret arasında bir nedensellik ilişkisi olup olmadığı ve ilişkinin olması
durumunda bu ilişkinin yönü iktisatçılar tarafından da sıklıkla tartışılan
konulardan biridir.
Bu çalışmanın amacı petrol ithal eden ülkelerden biri olan Türkiye için
petrol tüketimi ve uluslararası ticaret arasındaki ilişkiyi ve ilişkinin yönünü
yapısal kırılmaları göz önünde bulundurarak araştırmaktır. Bu çalışmada,
Türkiye için 1987-2018 dönemine ilişkin yıllık veriler ve ARDL sınır testi
yaklaşımı kullanılarak petrol tüketimi, ihracat ve ithalat arasındaki kısa ve
uzun dönem ilişkiler araştırılmıştır.
Çalışmanın ikinci bölümünde, petrol tüketimi ve uluslararası ticaret
ile ilgili yazın taramasına, üçüncü bölümde petrol tüketimi, ihracat ve ithalat değişkenleri arasındaki ilişkinin inceleneceği model ve yönteme, dördüncü bölümde veri seti ve bulgulara, beşinci bölümde ise petrol tüketimi,
ihracat ve ithalat arasındaki uzun ve kısa dönem nedensellik ilişkisi ile
ilgili ana sonuçlara ve politika önerilerine yer verilmiştir.
2. YAZIN TARAMASI
Enerji tüketimi ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkilerin
araştırılması konusunda ilk çalışma, Kraft ve Kraft (1978) tarafından enerji
kullanımı ve ekonomik büyüme değişkenleri arasındaki ilişkilerin ABD
örneği için Sims (1972) nedensellik analizi kullanılarak yapılan çalışmadır.
Kraft ve Kraft (1978) çalışmalarında ekonomik büyümeden enerji tüketimine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunduğunu tespit etmişlerdir.
Akarca ve Long (1980), Kraft ve Kraft (1978) tarafından kullanılan
veri setine ilişkin inceleme döneminin iki yıl kısaltılması durumunda enerji
kullanımı ile ekonomik faaliyet düzeyi arasında nedensellik ilişkisi bulunmadığını ortaya koyarak, Kraft ve Kraft (1978) tarafından ulaşılan sonuçların zamansal tutarsızlık sorununa sahip olduğunu ileri sürmüşlerdir.
Kraft ve Kraft (1978) ile Akarca ve Long (1980) tarafından yapılan bu
öncü çalışmaları takiben enerji tüketimi ile makroekonomik değişkenler
arasındaki ilişkilerin araştırılmasına ilişkin oldukça fazla sayıda çalışma
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yapılmış ve konuya ilişkin kapsamlı bir yazın oluşmuştur.
Buna karşın enerji kullanımı ile dış ticarete ilişkin değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi konusu ekonomi yazınında göreli olarak yeni
bir araştırma alanıdır ve söz konusu ilişkilerin araştırıldığı çalışma sayısı
göreli olarak sınırlıdır.
Bu bağlamda, Erkan ve Diğerleri (2010) Granger nedensizlik testi kullanarak Türkiye örneği için, Shahbaz ve diğerleri (2013) eşbütünleşmeye
ARDL yaklaşımı kullanarak Çin için, Altıntaş ve Koçbulut (2014) ARDL
sınır testi kullanarak Türkiye örneği için, Obradović ve Lojanica (2017)
Vektör Ardışık Bağlanım yöntemi kullanarak Bulgaristan için ve Cui ve
diğerleri (2019) Vektör Ardışık Bağlanım modeli kullanarak Hubei için,
yaptıkları çalışmalarında enerji tüketiminden ihracata doğru Granger anlamında tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Halıcıoğlu (2011) ARDL sınır testi yöntemi kullanarak Türkiye örneği için, Sadorsky (2011) panel veri analizi teknikleri kullanarak Ortadoğu
ülkeleri için, Sami (2011) eşbütünleşmeye ARDL yaklaşımı kullanarak Japonya için ve Kim (2017) Vektör Hata düzeltme modeli kullanarak Güney
Kore imalat sektörü için yaptıkları çalışmalarında ihracattan enerji tüketimine doğru Granger anlamında tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu
ortaya koymuşlardır.
Ayrıca, Sadorsky (2012) panel veri analizi teknikleri kullanarak Güney Amerika ülkeleri için ve Katırcıoğlu ve diğerleri (2017) ARDL sınır testi kullanarak Türkiye örneği için enerji tüketiminden ithalata doğru
Granger anlamında tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunduğu sonucuna
ulaşırlarken; Katırcıoğlu (2013) sınır testi kullanarak Singapur için, Liu
ve diğerleri (2017) panel veri analizi yöntemleri kullanarak Asya-Pasifik
ülkeleri için, yaptıkları çalışmalarında ithalattan enerji tüketimine doğru
Granger anlamında tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu göstermişlerdir.
Sadorsky (2012) panel veri analizi teknikleri kullanarak Güney Amerika ülkeleri için, Altıntaş ve Kum (2013) çok değişkenli Granger nedensizlik testi kullanarak Türkiye örneği için ve Dedeoğlu ve Kaya (2013)
panel veri yöntemleri ile OECD ülkeleri için yaptıkları çalışmalarında
ihracat ve enerji kullanımı değişkenleri arasında; Sadorsky (2011) panel
veri analizi teknikleri kullanarak Ortadoğu ülkeleri için, Dedeoğlu ve Kaya
(2013) panel veri yöntemleri ile OECD ülkeleri için ve Sancar ve Polat
(2015) Johansen eşbütünleşme testi kullanarak Türkiye örneği için yaptıkları çalışmalarında ithalat ve enerji kullanımı değişkenleri arasında geri
besleme etkisini ortaya koyan Granger anlamında karşılıklı nedensellik
ilişkileri bulunduğunu göstermişlerdir.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2

461

Yukarıda ifade edilen çalışmaların aksine, Narayan ve Smyth (2009)
panel nedensellik yöntemi ile Ortadoğu ülkeleri için, Lean ve Smyth
(2010a) Granger nedensizlik testi kullanarak Malezya için, yine Lean ve
Smyth (2010b) eşbütünleşmeye ARDL yaklaşımı kullanarak Malezya için,
Anatasia (2015) ARDL yöntemi ile Tayland ve Malezya için ve Obradović
ve Lojanica (2017) Vektör Ardışık Bağlanım yöntemi kullanarak Yunanistan için yaptıkları çalışmalarda ihracat ve enerji tüketimi arasında Granger
anlamında herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunmadığı bulgusuna ulaşmışlardır.
3. MODEL ve YÖNTEM
3.1. Model
Bu çalışmada, petrol tüketimi, ihracat ve ithalat değişkenleri arasındaki dinamik ilişkiler araştırılırken aşağıda yer alan modeller kullanılmıştır:
(1)
(2)
(3)
Burada, t ilgili dönemi; O, X ve T ise sırası ile petrol tüketimi, ihracat
ve ithalat değişkenlerini ifade etmektedir.
Denklem 1, 2 ve 3’ün logaritmik dönüşüm uygulanmış biçimleri sırası
ile aşağıda yer alan denklem 4, 5 ve 6 ile ifade edilmiştir:

(4)
(5)
(6)
Burada
ve sırası ile petrol tüketimi, ihracat ve ithalat değişkenlerinin doğal logaritmalarını; ’lar OLS tahmincilerini ve ’ler ise hata
terimlerini ifade etmektedir.
3.2. Yöntem
Bu çalışmada, Türkiye’de petrol tüketimi, ihracat ve ithalat değişkenleri arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkilerin araştırılmasında doğrusal
zaman serisi yöntemleri kullanılmıştır. Tahmincilerin sapmalı ve tutarsız
olmasına yol açan düzmece regresyon sorunu zaman serileri ile çalışırken
araştırmacıların en sık karşılaştığı problemlerin başında gelmektedir. Düzmece regresyon sorunundan kurtulmak için değişkenlerin durağanlık özellikleri uygun birim kök testleri kullanılarak belirlenmeli ve değişkenler
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arasındaki ilişkilerde bu birim kök testlerinden elde edilen bulgular ışığında uygun ekonometrik teknikler kullanılarak incelenmelidir. Bu kapsamda, çalışmada araştırmaya konu olan değişkenlerin durağanlık özellikleri,
ADF, PP ve KPSS gibi geleneksel birim kök testlerinin yanı sıra incelenen
serilerde tek bir yapısal kırılmaya izin veren ve Zivot ve Andrews (1992)
tarafından geliştirilen ZA birim kök testi kullanılarak belirlenmiştir.
İncelenen değişkenler arasındaki olası ilişkilerin araştırılmasında,
değişkenlerin tamamının düzey durağan [I(0)] olduğu varsayımına dayanan Vektör Ardışık Bağlanım (VAR) modeli ile değişkenlerin tamamının
birinci fark durağan [I(1)] olduğu varsayımına dayanan Engel-Granger
(1987), Johansen (1988), Johansen ve Juselius (1990) ve Gregory-Hansen (1996) eşbütünleşme yöntemleri araştırmacılar tarafından sıklıkla kullanılamamaktadır. Buna karşın, değişkenlerin bir ya da birkaçının farklı
derecelerden durağan olması durumunda söz konusu eşbütünleşme yaklaşımları sapmalı ve tutarsız sonuçlara yol açtıklarından kullanılamamaktadırlar. Bu durumda, değişkenlerin -ikinci fark durağan [I(2)] olmamak
kaydı ile- düzey ve/veya birinci fark olduğu durumlarda dahi sapmasız
ve tutarlı sonuçlar veren ve Pesaran ve Pesaran (1997), Pesaran ve Smith
(1998), Pesaran ve Shin (1999) ile Pesaran ve diğerleri (2001) tarafından
geliştirilen eşbütünleşmeye ARDL yaklaşımı, değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde en uygun yaklaşımlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Eşanlı olarak değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkilerin
araştırılmasına olanak sağlaması, küçük örneklemlerde dahi sapmasız ve
tutarlı sonuçlar vermesi ile tüm değişkenlerin içsel kabul edilmesi ARDL
yönteminin diğer üstünlükleridir.
Eşbütünleşmeye ARDL yaklaşımında öncelikle modelin Kısıtsız Hata
Düzeltme (UECM) biçimleri trend değişkenini içerecek ve içermeyecek
biçimde ayrı ayrı kurulmalıdır. Bunun yanı sıra incelemeye konu değişkenler yapısal kırılma(lar) içeriyorsa, söz konusu kırılma yılları da modelin
UECM biçimine kukla değişken(ler) olarak ilave edilmelidir. Bu çerçevede, 4, 5 ve 6 numaralı denklemler ile ifade edilen modellerin UECM
biçimlerinin trend değişkeni içermeyen biçimleri 7, 8, 9 ve trend değişkeni
içeren biçimleri ise 10, 11 ve 12 numaralı denklemler ile her bir denklem
tek bir yapısal kırılma yılına ait kukla değişken içerecek biçimde gösterilmiştir:
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
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Burada; , fark işlemcisini;

’ler yapısal kırılma yıllarına ilişkin kuk-

la değişkenleri; ’lar, ’ler ve ’ler en yüksek gecikme sayılarını ve
trend değişkenini göstermektedir.
UECM biçimlerinin oluşturulmasının ardından, AIC, SIC, HQ ve
gibi kriterler kullanılarak uygun gecikme uzunluğuna sahip modeller OLS yöntemi ile tahmin edilerek değişkenler arasındaki eşbütünleşme
olmak üzere 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı

ilişkisi,
denklemler için

:

biçimindeki değişkenler ara-

sında eşbütünleşme ilişkisi bulunmadığını ifade eden boş hipotezin,
:
biçiminde kurulan ve değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunduğunu ifade eden alternatif hipotez karşısında
F ve t testleri ile sınanması yolu ile araştırılır. Burada, hesaplanan F ve t
değerlerinin alt sınır tablo değerinden küçük olması durumunda boş hipotez reddedilemez iken, hesaplanan F ve t değerlerinin üst sınır tablo değerinden büyük olması durumunda ise boş hipotez reddedilerek değişkenler
arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunduğu sonucuna ulaşılır. Hesaplanan F
ve t değerlerinin tablo alt ve üst sınır değerlerinin arasında kalması durumunda ise sonuç belirsizdir ve bu nedenle diğer eşbütünleşme testlerinden
yararlanılmalıdır.
Tahmin edilen modellerin değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi
bulunduğunu ortaya koyması durumunda ilgili modellere ilişkin tahminlerin kullanılabilmesi için söz konusu modeller, normallik, ardışık bağlanım,
değişen varyans, model belirleme hatası ve parametre istikrarı olmak üzere, bir dizi tanısal denetim sınamasına tabi tutulmalıdır.
UECM biçimlerinin değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığını doğrulaması ve ilgili modellerin tanısal denetim testlerinden başarı
ile geçmesi durumunda, normalleştirme işlemi ile katsayıların tahmin edilmesi esasına dayanan ARDL modelinin uzun dönem biçimi tahmin edilir.
Son aşamada ise kısa dönem katsayıları içeren ARDL modelinin Hata
Düzeltme Biçimi tahmin edilir.7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı denklemler
ile ifade edilen modellerin ECM biçimleri sırası ile 13, 14, 15, 16, 17 ve 18
numaralı denklemler ile gösterilmiştir:
(13)
(14)
(15)
(16)
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(17)
(18)

Granger (1988), değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, değişkenler arasında en azından tek
yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunduğunu ortaya koymuştur. Ancak, geleneksel Granger nedensizlik testi, değişkenlerin farklı dereceden bütünleşik
olduğu durumlarda sapmalı ve tutarsız sonuçlar verdiğinden, bu durumda
değişkenler arasında Granger anlamında bir nedensellik ilişkisi bulunup
bulunmadığı Toda ve Yamamoto (1995) tarafından geliştirilen Granger
nedensizlik testinin TY biçimi kullanılarak araştırılmalıdır. Granger nedensizlik testinin TY biçiminde birim kök testleri bulguları çerçevesinde
en yüksek durağanlık derecesine sahip değişkeninin durağanlık derecesi
ile ilgili model için AIC, SIC, HQ gibi kriterler çerçevesinde betoplamının
uygun
lirlenen uygun gecikme uzunluğunun
gecikme uzunluğu olarak belirlendiği Kısıtsız VAR modeli tahmin edilir.
7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı denklemler ile gösterilen modellere ilişkin
kısıtsız VAR denklemleri, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 numaralı denklemler ile
gösterilmiştir:
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
Uygun gecikme uzunluğuna sahip kısıtsız VAR modelinin oluşturulmasının ardından değişkenler arasındaki olası Granger nedensellik ilişkileri modifiye edilmiş Wald testi ile 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 numaralı
denklemler için w=1,2,3 ve z=n, m, o, s, t, u olmak üzere, ilgili değişkenler
arasında Granger anlamında nedensellik ilişkisi bulunmadığını ifade eden
biçimindeki boş hipotezin,
natif hipotez karşısında sınanması ile araştırılır.

biçimindeki alter-

4. VERİ SETİ ve UYGULAMA BULGULARI
4.1. Veri Seti
Petrol tüketimi, ihracat ve ithalat değişkenleri arasındaki olası dinamik ilişkileri araştırmak amacı ile ilgili değişkenler için 1987-2018 döne-
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mine ilişkin yıllık veriler kullanılmıştır. Petrol tüketimi kişi başına petrol
eşdeğeri cinsinden, ihracat ve ithalat değişkenleri ise 2010 yılının baz yıl
olduğu sabit fiyatlarla ABD doları cinsindendir. Petrol tüketimine ilişkin
veriler Uluslararası Enerji Ajansı veri tabanından, ihracat ve ithalata ilişkin
veriler ise Dünya Bankası veri tabanından alınmıştır.
4.2. Birim Kök Testleri
ADF, PP ve KPSS olmak üzere yapısal kırılmaların dikkate alınmadığı
birim kök testlerine ilişkin bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.
Değişken

ot
Δot
xt
Δxt
mt
Δmt
Kritik Değerler
(5%)
Kritik Değerler
(1%)

ADFa

PPb

KPSSb

Sabit

Sabit&
Trend

Sabit

Sabit&
Trend

Sabit

Sabit&
Trend

-0.43
-6.51*
-1.21
-5.81*
-1.30
-7.24*

-2.04
-6.40*
-1.73
-5.76*
-2.38
-4.72*

-0.29
-6.53*
-1.91
-5.81*
-1.46
-7,32*

-2.16
-6.42*
-1.73
-5.79*
-2.20
-13.36

0.66
0.11*
0.73
0.24*
0.73
0.10*

0.09*
-0.16
-0.14**
0.17
0.06*

-2.96

-3.56

-2.96

-3.56

0.46

0.14

-3.66

-4.28

-3.66

-4.28

0.34

0.11

Tablo 1: Geleneksel Birim Kök Testleri Bulguları
ADF birim kök testi için maksimum gecikme uzunluğu 10 olarak ve optimum
gecikme uzunluğu ise SIC çerçevesinde belirlenmiştir.
b
PP ve KPSS birim kök testleri için tayfsal tahminleme yöntemi olarak Bartlett
Kernel, bant genişliği için ise Newey-West Bandwidth kullanılmıştır.
* ve ** sırası ile 1% ve 5% düzeylerinde istatistiki olarak anlamlılığı
göstermektedir.
a

ADF, PP ve KPSS gibi geleneksel birim kök testleri ekonomi yazınında sıklıkla kullanılan birim kök testleri arasında yer almakla birlikte ilgili
birim kök testleri yapısal kırılmaları dikkate almadığından yanlış reddetme
sorununa yol açabilmektedir. Zivot ve Andrews (1992) bu sorunu ortadan
kaldırmak amacı ile tek bir yapısal kırılmanın içsel olarak belirlendiği Zivot-Andrews (ZA) birim kök testini geliştirmişlerdir. Bu çerçevede ZA birim kök testine ilişkin bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.
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Değişken
Sabit
Sabit& Trend
ot
-3.06 (2001)
-3.03 (2001)
Δot
-7.40* (1997)
-7.62* (1997)
xt
-4.56 (1996)
-4.59 (1996)
Δxt
-6.37* (1999)
-7.83* (1999)
mt
-3.53 (1995)
-4.71 (2004)
Δmt
-7.84* (2003)
-7.71* (2003)
Kritik Değerler(5%)
-4.93
-5.08
Kritik Değerler(1%)
-5.34
-5.57
Tablo 2: Zivot-Andrews Birim Kök Testi Bulguları
* ve ** sırası ile 1% ve 5% düzeylerinde istatistiki olarak anlamlılığı
göstermektedir.
Parantez içindeki değerler kırılma yıllarıdır.

Tüm birim kök testi sonuçları bütüncül olarak ele alındığında, ADF,
PP ve ZA birim kök testleri için yalnızca sabit ve hem sabit hem trend içeren modeller ile KPSS birim kök testi için yalnızca sabit içeren modeller
tüm değişkenlerin birinci fark durağan [I(1)] olduğunu ortaya koyarken
KPSS testinin hem sabit hem de trend içeren versiyonu ihracat ve ithalat
değişkenlerinin birinci fark durağan [I(1)], petrol tüketimi değişkenin ise
düzey durağan [I(0)] olduğunu göstermektedir. Bu nedenle birim kök testlerinden elde edilen bulgular çerçevesinde ilgili değişkenlerin durağanlık
özelliklerine ilişkin ortak bir sonuca varılamamıştır. Ancak, tüm birim kök
testleri hiçbir serinin ikinci fark durağan [I(2)] olmadığını ortaya koyduğundan değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkilerinin varlığının araştırılmasında eşbütünleşmeye sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır.
4.3. Eşbütünleşmeye ARDL Yaklaşımı
Sınır testi yaklaşımının her bir aşamasında elde edilen bulgular çalışmanın izleyen bölümünde sunulmuştur
4.3.1. Sınır Testi Bulguları

Trend değişkeni içermeyen ve 7, 8 ve 9 numaralı denklemler
ile ifade edilen modellere ilişkin ve sınır testi bulguları sırası ile
Tablo 3 ve Tablo 4’te sunulmuştur.
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(o|x,m) Modeli
F-istatistiği
(x|o,m) Modeli
F-istatistiği
(m|o,x) Modeli
F-istatistiği
Kritik
Değerler(5%)
Kritik
Değerler(1%)
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AIC
SIC
HQ
R2
ARDL(1,0,2) ARDL(1,0,2) ARDL(1,0,2) ARDL(4,0,2)
0.41
0.41
0.41
1.32
ARDL(4,4,3) ARDL(1,3,0) ARDL(1,3,0) ARDL(4,4,3)
2.09
6.18*
6.18*
2.09
ARDL(1,2,0) ARDL(1,1,0) ARDL(1,2,0) ARDL(1,2,0)
7.13*
4.93
7.13*
7.13*
Alt Sınır
Üst Sınır
4.26
5.47
6.18

7.87

Tablo 3:Trend içermeyen modeller için testi bulguları
* ve ** sırası ile 1% ve 5% düzeylerinde istatistiki olarak anlamlılığı
göstermektedir.
(o|x,m) Modeli
t-istatistiği
(x|o,m) Modeli
t-istatistiği
(m|o,x) Modeli
t-istatistiği
Kritik Değerler
(5%)
Kritik
Değerler(1%)

AIC
ARDL(1,0,2)
-0.27
ARDL(4,4,3)
-2.26
ARDL(1,2,0)
-4.37*

SIC
HQ
R2
ARDL(1,0,2) ARDL(1,0,2) ARDL(4,0,2)
-0.27
-0.27
-0.1.75
ARDL(1,3,0) ARDL(1,3,0) ARDL(4,4,3)
-3.85*
-3.85*
-2.26
ARDL(1,2,0) ARDL(1,2,0) ARDL(1,2,0)
-3.61**
-4.37*
-4.37*
Alt Sınır
Üst Sınır
-2.86
-3.53
-3.43

-4.1

Tablo 4: Trend içermeyen modeller için testi bulguları
* ve ** sırası ile 1% ve 5% düzeylerinde istatistiki olarak anlamlılığı
göstermektedir.

Trend içermeyen modeller için yapılan F ve t sınamaları sonucunda, petrol tüketimi, ihracat ve ithalat değişkenleri arasında eşbütünleşme bulunmadığı şeklindeki boş hipotez, petrol tüketimi ve
ithalat değişkenlerinin, ihracatın uzun dönem belirleyici değişkenleri (x|o,m) olduğu ve SIC ile HQ kriterleri çerçevesinde belirlenen
[ARDL(1,3,0)] modeli ile petrol tüketimi ve ihracat değişkenlerinin,
ithalatın uzun dönem belirleyici değişkenleri (m|x,o) olduğu ve AIC,
HQ ve
kriterleri çerçevesinde belirlenen [ARDL(1,2,0)] modeli
için reddedilememiş ve dolayısı ile söz konusu modeller için petrol
tüketimi, ihracat ve ithalat değişkenleri arasında uzun dönemli dinamik bir ilişki bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Trend değişkeni içeren ve 10,11 ve 12 numaralı denklemler ile
ifade edilen modellere ilişkin F ve tsınır testi bulguları sırası ile Tablo 5 ve Tablo 6’da sunulmuştur.
AIC
(o|x,m) Model ARDL(1,3,2)
F-istatistiği
2.67
(x|o,m) Model ARDL(2,4,0)
F-istatistiği
6.30
(m|o,x) Model ARDL(1,2,0)
F-istatistiği
6.50

SIC
ARDL(1,0,1)
1.80
ARDL(1,2,0)
8.55**
ARDL(1,2,0)
6.50
Alt Sınır
5.55

HQ
ARDL(1,0,2)
0.98
ARDL(2,4,0)
6.30
ARDL(1,2,0)
6.50

R2
ARDL(1,3,2)
2.67
ARDL(4,3,3)
1.23
ARDL(1,2,0)
6.50
Üst Sınır
6.74

Kritik
Değerler(5%)
Kritik
7.97
9.41
Değerler(1%)
Tablo 5: Trend içeren modeller için F testi bulguları
* ve ** sırası ile 1% ve 5% düzeylerinde istatistiki olarak anlamlılığı
göstermektedir.
AIC
(o|x,m) Model
t-istatistiği
(x|o,m) Model
t-istatistiği
(m|o,x) Model
t-istatistiği
Kritik
Değerler(5%)
Kritik
Değerler(1%)

SIC

ARDL(1,3,2) ARDL(1,0,1)
-1.08
-1.28
ARDL(2,4,0) ARDL(1,2,0)
-3.60
-4.48*
ARDL(1,2,0) ARDL(1,2,0)
-4.10
-4.10
Alt Sınır

HQ
ARDL(1,0,2)
-0.57
ARDL(2,4,0)
-3.60
ARDL(1,2,0)
-4.10

R2
ARDL(1,3,2)
-1.08
ARDL(4,3,3)
-1.14
ARDL(1,2,0)
-4.10
Üst Sınır

-3.41

-3.95

-3.96

-4.53

Tablo 6: Trend içeren modeller için t testi bulguları
* ve ** sırası ile 1% ve 5% düzeylerinde istatistiki olarak anlamlılığı
göstermektedir.

Trend değişkeninin yer aldığı modeller için yapılan F ve t test bulguları, petrol tüketimi ve ithalat değişkenlerinin, ihracatın uzun dönem belirleyici değişkenleri (x|o,m) olduğu ve SIC kriteri çerçevesinde belirlenen
[ARDL(1,2,0)] modeli için söz konusu değişkenler arasında eş bütünleşme
ilişkisi bulunduğunu ortaya koymuştur.
4.3.2.Tanısal Denetim Testi Bulguları
Sınır testi ile değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmadığı yönündeki boş hipotezin reddedilemediği tüm modeller tanısal denetim
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testlerine tabi tutulmuştur. Bu kapsamda, normallik ( ) için Jarque-Bera,
ardışık bağlanım (
) için Breusch-Godfrey LM, değişe varyanslılık (
) için ARCH, model belirleme hatası
için Ramsey RESET ve
parametre istikrarlılığı için ise CUSUM
ve CUSUMSQ
testleri kullanılmıştır.
SIC ile HQ kriterleri çerçevesinde belirlenen ve trend içermeyen
[ARDL(1,3,0)] modeline ilişkin tanısal denetim testi bulgularına Tablo
7’de yer verilmiştir.
ARDL (1,3,0)
4.18 (0.12)
0.01 (0.89)

0.82 (0.93)

0.24 (0.62)

0.26 (0.99)

0.75 (0.45)

g/d

İstikrarlı

İstikrarsız

Tablo 7: Trend İçermeyen (x|o,m) Modeline İlişkin Tanısal Denetim Testi Bulguları
* ve ** sırası ile 1% ve 5% düzeylerinde istatistiki olarak anlamlılığı
göstermektedir.
Parantez içindeki değerler olasılık değerleridir.
AIC, HQ ve R2 kriterleri çerçevesinde belirlenen ve trend değişke-

nin bulunmadığı [ARDL(1,2,0)] modeli için tanısal denetim testi sonuçları
Tablo 8’de sunulmuştur.
ARDL (1,2,0)
3.59 (0.16)
0.26 (0.60)

3.95 (0.41)

0.12 (0.72)

0.26 (0.99)

0.75 (0.45)

2.58 (0.63)

İstikrarlı

İstikrarlı

Tablo 8: Trend İçermeyen (m|x,o) Modeline İlişkin Tanısal Denetim Testi Bulguları
* ve ** sırası ile 1% ve 5% düzeylerinde istatistiki olarak anlamlılığı
göstermektedir.
Parantez içindeki değerler olasılık değerleridir.
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Trend değişkeninin yer aldığı ve SIC kriteri çerçevesinde belirlenen
[ARDL(1,2,0)] modelinin tanısal denetim bulguları Tablo 9’da yer almaktadır.
ARDL (1,2,0)
2.34 (0.31)
0.00 (0.94)

1.76 (0.77)

0.17 (0.67)
1.97 (0.06)
İstikrarlı

0.72 (0.94)
g/d
İstikrarlı

Tablo 9: Trend İçeren (x|o,m) Modeline İlişkin Tanısal Denetim Testi Bulguları
* ve ** sırası ile 1% ve 5% düzeylerinde istatistiki olarak anlamlılığı
göstermektedir.
Parantez içindeki değerler olasılık değerleridir.

İlgili değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisini gösteren tüm modeller için yapılan tanısal denetim testi bulguları birlikte ele alındığında,
SIC ile HQ kriterleri çerçevesinde belirlenen ve trend içermeyen (x|o,m)
biçimindeki [ARDL(1,3,0)] modelinin CUSUMSQ testi çerçevesinde parametre istikrarı testini başarı ile geçemediği görüldüğünden ilgili modele
ilişkin katsayılar tahmin edilmemiştir.
Trend içermeyen ve AIC, HQ ve R2 kriterleri çerçevesinde belirlenen (m|x,o) biçimindeki [ARDL(1,2,0)] modeli ile trend içeren ve SIC
kriteri çerçevesinde belirlenen (x|o,m) biçimindeki [ARDL(1,2,0)] modeli tüm tanısal denetim testlerinden başarı ile geçmişlerdir. Ancak, ilgili
modellerin ARDL biçimlerinin tahmin edilmesi ile elde edilen katsayılar
çerçevesinde trend içeren ve SIC kriteri ile belirlenen (x|o,m) biçimindeki [ARDL(1,2,0)] modelinde trend değişkenin katsayısı istatistiki olarak
anlamsız çıktığından trend değişkeni modelden çıkarılmış ve katsayı ve
model tahminleri trend değişkenin yer almadığı ve AIC, HQ ve
kriterlerince uygun gecikme uzunluğu [ARDL(1,2,0)] olarak belirlenen (m|x,o)
biçimindeki model çerçevesinde yapılmıştır. Bu kapsamda tanısal denetim
testlerine ilişkin bulguları çalışmanın önceki kısımlarında yer alan Tablo
8’de sunulmuş olan ilgili modele ilişkin CUSUM ve CUSUMSQ test bulguları Şekil 1’de gösterilmiştir.
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-0.2
96

98

00

02

04

06

CUSUM

08

10

12

14

16

18

-0.4

96

98

00

02

5% Significance

04

06

08

CUSUM of Squares

10

12

14

16

18

5% Significance

Şekil 1. CUSUM ve CUSUMSQ Test Bulguları

Tablo 8 ve Şekil 1’de yer alan bulgular (m|x,o) biçiminde olan ve uygun gecikme uzunluğu AIC, HQ ve
kriterleri kullanılarak belirlenen
[ARDL(1,2,0)] modelinin tüm tanısal denetim testlerinden başarı ile geçtiğini göstermektedir.
4.3.3. ARDL Modelinin Uzun Dönem Biçimi
(m|x,o) biçimindeki [ARDL(1,2,0)] modeli hem sınır hem de tanısal
denetim testlerinden başarı ile geçtiğinden, petrol tüketimi, ihracat ve ithalat değişkenleri arasında, petrol tüketimi ve ihracat değişkenlerinin ithalat
değişkeninin uzun dönem belirleyici değişkenleri oldukları dinamik bir
uzun dönem ilişkisi bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu çerçevede ilgili modele ilişkin tahmin edilen uzun dönem katsayıları Tablo 10’da gösterilmiştir.
Değişken
xt

ot

Katsayı

t-istatistiği

p-değeri

-0.78

-2.39

0.02**

1.19

14.26

0.00*

Tablo 10: Trend İçermeyen (m|x,o) biçimindeki [ARDL(1,2,0)] Modeline İlişkin Uzun Dönem Katsayıları
* ve ** sırası ile 1% ve 5% düzeylerinde istatistiki olarak anlamlılığı
göstermektedir.
Tablo 10’da sunulan uzun dönem istatistikleri çerçevesinde, uzun dönemde ihracatta meydana gelen %1’lik bir değişimin ithalatı %0.78 oranında ters yönde değiştireceği ve petrol tüketiminde meydana gelen bir
artışın ise ithalatı aynı yönde %1.19 oranında artıracağı görülmektedir.
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4.3.4. ARDL Modelinin Hata Düzeltme Biçimi
(m|x,o) biçimindeki [ARDL(1,2,0)] modelinin ECM gösterimi Tablo
11’de sunulmuştur.
Değişken
Sabit Terim
d(xt)
d(xt-1)
d1995
ectt-1

RSS

Katsayı
2.85
0.61
0.61
0.02
-0.88

t-istatistiği

p-değeri

4.90
1.96
1.83
0.23

0.00*
0.06
0.07
0.81

-4.82
Önemli İstatistikler

0.00*

0.59

F-İstatistiği

11.73

0.20

DW İstatistiği

1.80

Tablo 11: Trend İçermeyen (m|x,o) biçimindeki [ARDL(1,2,0)] Modelinin ECM
Biçimine İlişkin Katsayılar ve Önemli İstatistikler
* ve ** sırası ile 1% ve 5% düzeylerinde istatistiki olarak anlamlılığı
göstermektedir.

(m|x,o) biçimindeki [ARDL(1,2,0)] modelinin ECM biçimine ilişkin
bulgular ZA testi ile elde edilen ve yapısal kırılma yılını gösteren kukla
değişken ile ihracat değişkenin gecikmeli değerleri dışındaki değişkenlerin
5% düzeyinde istatistiki olarak anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır. ectt-1
terimine ilişkin katsayı beklendiği gibi negatif ve -1’den büyüktür. Hata
düzeltme teriminin bir gecikmeli değerine ilişkin katsayısı -0.88 olarak
bulunmuştur. Bu durum kısa dönemde meydana gelecek dengeden sapmaların %88’inin bir dönem içinde giderileceğini göstermektedir.
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4.4. Granger Nedensizlik Testinin Toda-Yamamoto Biçimi
Bulguları
Granger nedensizlik testinin Toda-Yamamoto biçimine ilişkin bulgular Tablo 13’te sunulmuştur.
H0

x2
0.39
0.13
5.30
0.01
5.62
0.03

Tablo 12: 4.4.

p-değeri

Karar: H0

0.53

Reddedilemez

0.71

Reddedilemez

0.02**
0.90

Reddedilemez

0.01*
0.85

Reddedilemez

Granger Nedensizlik Testinin Toda-Yamamoto Biçimi Bulguları
a

KPSS birim kök testinin trend içeren biçimi dikkate alındığında en
ve uygun gecikme uzunluğunun
yüksek durağanlık derecesinin
olarak belirlenmesi nedni ile VAR modeli
AIC kriteri çerçevesinde
olarak belirlenmiştir. Ayrıca, ariçin gecikme uzunluğu
=10.34(0.92) ve değişen varyans testi
dışık bağlanım testi sonucunda
=66.92 (0.64) olarak bulunduğundan ilgili VAR modelinde
sonucunda
ardışık bağlanım ve değişen varyans sorunları bulunmamaktadır.
a

* ve ** sırası ile 1% ve 5% düzeylerinde istatistiki olarak anlamlılığı
göstermektedir.
Granger nedensizlik testinin Toda-Yamamoto biçimi bulguları kısa
dönemde, ithalattan petrol tüketimine doğru ve ithalattan ihracata doğru
olmak üzere Granger anlamında tek yönlü nedensellik ilişkileri bulunduğunu ortaya koymuştur.
5. SONUÇ
Bu çalışmada 1987-2018 dönemine ilişkin yıllık veriler kullanılarak,
petrol tüketimi, ihracat ve ithalat değişkenleri arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkiler tek bir yapısal kırılmanın bulunduğu ve ilgili yapısal kırılmanın içsel olarak ele alındığı bir çerçevede, Granger nedensizlik testinin
Toda-Yamamoto biçimi ile eşbütünleşmeye ARDL sınır testi yaklaşımı
kullanılarak araştırmıştır.
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Bu kapsamda sınır testi sonuçları uzun dönemde ilgili değişkenler
arasında ihracat ve petrol tüketiminin ithalatın belirleyici değişkenleri olduğunu göstermiştir. Bu bağlamda, ARDL yaklaşımı çerçevesinde elde
edilen uzun dönem katsayıları ihracatta meydana gelecek %1’lik bir artışın ithalatı %0.78 oranında azaltacağını; buna karşın, petrol tüketiminde
meydana gelecek %1’lik bir artışın ise ithalatı %1.19 oranında artıracağını ortaya koymuştur. ARDL modelinin ECM biçimine ilişkin bulgular ise
modelde meydana gelecek kısa dönemli sapmaların %88’inin bir dönem
içinde giderileceğini göstermiştir.
Granger nedensizlik testinin Toda-Yamamoto biçimi çerçevesinde
elde edilen bulgular ise kısa dönemde ithalattan ihracata ve petrol tüketimine doğru Granger anlamında tek yönlü nedensellik ilişkileri bulunduğunu göstermiştir.
Bu çerçevede politika yapıcılar ihracatı artırıcı politikalar uygularken,
ilgili politikaların uzun dönemde ithalatı azaltacağını; bir başka deyişle,
ithal ikameye yol açacağını göz önünde bulundurmalıdırlar. Diğer yandan,
petrol tüketiminde meydana gelecek bir değişimin ithalatı kendisi ile aynı
yönde ancak kendisinden daha büyük oranda değiştireceği göz önünde bulundurulduğunda, politika yapıcıların alternatif enerji kaynaklarının kullanımını artırarak petrol kullanımını düşürmek yolu ile petrol tüketimini
ithalatı azaltmada etkin bir politika aracı olarak kullanabilecekleri görülmektedir.
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“The establishment and acceptance of a private land title system for
space resources will instantaneously generate a specific increment of new
wealth based on current expectations of the productive capacity of that
new land.”
Brad R. Blair
1. GİRİŞ
Uzayı kavram olarak açıklamak gerekirse; “bütün sınırlı genişlikleri içine alan sınırsız boşluğa uzay denir”. Bu bağlamda uzay sonsuzluk
ve bilinmezlik kavramlarını içine alan spekülasyona açık bir kavramdır.
Uzay atmosferin yukarısından başlar ve sonsuzluğa devam eder (Yılmaz
ve Salcan, 2008:30). Uzayı araştırmak ve bilinmeyeni bilmek ve öğrenmek yüzyıllardır astronomi bilimin temel amacı olmuştur. İnsanoğlu gözlerini hep yukarıya doğru gökyüzüne çevirmiştir. Ondaki sırrı öğrenmek,
araştırmak ve analizler üretmek astronomi biliminin temel uğraşılarından
olmuştur. Yapılan astronomi ve uzay çalışmaları 21. yüzyılda dünyada büyük bir değişimin ve dönüşümün olacağı yüzyıl olacaktır. Bilim ve teknolojik alanlarda değişimin hızına yetişilememektedir. O kadar ki, ulusların zenginliğinin ya da servetinin yaratılmasında rol oynayan en önemli
faktörlerin başında teknoloji ve inovasyon süreci gelmektedir. Ulusların
dünyada konumlarını belirleyen kriterlerin başında “teknolojik gelişmişlik
düzeyleri” gelmektedir (Kaya, 2008:277; aktaran bknz: Aksu, 2018:2636).
Teknolojik gelişmeler, devletler, üniversiteler, kurumlar ve firmalar tarafından yapılan araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetleri sonucu buluş
ve yenilikler (inovasyon) şeklinde ortaya çıkmaktadır (OECD, 2003:11).
Günümüzde devletlerin, dünya çapında kapsayıcı ekonomik kurumların ve
büyük fonlu uluslararası kuruluşların temel ekonomi-politika argümanları;
“uzay sektörüne yönelik teknolojik ürünler yapma ve buna bağlı olarak
uzay sektörlerine yönelik beşeri sermayeye yatırım yapma” düşüncesidir.
21. yüzyılda dünyada söz sahibi olan ekonomik aktörlerin yeni tarz
uzay teknolojisi ürünlerin piyasaya sürülmesi konusunda icat, buluş, inovasyon ve patent alımı konusunda ciddi maliyetler harcayarak, teknolojik ve inovasyona yönelik yatırımlarını hızla artırmaya başlamıştır. Bu
teknolojik dönüşüm hareketi, kaçınılmaz olarak bütün insan topluluklarında homojenliğe yol açmıştır ve açmaya da devam etmektedir (Fukuyama, 1999:244; aktaran bknz: Aksu, 2018:2636). Bu değişim (inovasyon)
ile başlayan süreç, özellikle ekonomi üzerinde uzun dönemde büyüme
ve verimlilik artışında teknolojik değişimin önemini (Freeman ve Soete,
2003:363; aktaran bknz: Aksu, 2018:2636) ortaya çıkarmıştır. Bu noktada,
yeni üretim modelleri, çok boyutlu düşünce ve yeni yaşam modüler sistemine yönelik insanlığı geliştirmek önem arz edecektir. Hatta bu noktada
yapay zeka sistemlerinin uzay sektöründe ve teknolojik yenilendirmede
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ağırlıklı olarak kullanılacağı görüşüdür.
Bu kadar çok merak edilen ve bilinmeyeni içinde barındıran uzayda
neler vardır? Petersen (2016:79-130) ve Aderin-Pocock (2018:216-232)
çalışmalarında bu soruya maddeler halinde cevap vermişlerdir; Kuyruklu Yıldızlar, Meteorlar, Asteroitler, Takım Yıldızları, Galaksiler, Yıldız
Kümeleri, Nebulalar, Kuasarlar, Karadelikler, Gezegenler, Uydular, Uzay
Çöpleri, Cüce Gezegenler, Gök Taşları ve Kozmik Kar Topları, vb. bulunmaktadır.
Ekonomik, sosyal, askeri, siyasi, astronomik veya bilimsel açıdan
bir fayda sağlamak amacıyla uzaya yönelik olarak dünya atmosferinin dışında teknolojik, icat, inovasyon, uçuş-ulaşım, iktisadi, silahlı (ya da son
katmanlarında) faaliyetlerde bulunan devlet bazlı veya özel kesimlerin
oluşturduğu, her türlü üretime (mal ve hizmete) yönelik topluluğa, uzay
ekonomi faaliyetleri ve sektörü denilebilir (Bozkurt ve Ercan, 2016:3). Bu
çalışmamızda amaç, uzay sektörünün önemini ortaya koyarken, buradan
elde edilecek ekonomik getirinin dünya ekonomisinin iktisadi büyümesi
üzerinde yapacağı etkiyi belirlemektir. Aslında bu çalışma gelecek için bir
projeksiyon yaratmaya yöneliktir. Bununla birlikte yapılması gereken hedefleri belirlemek ve uzay yarışında geri kalmamaktır.
Uzay ekonomisi (space economy) içerik ve konu olarak kamu alanları (çevre, habitat, devlet, firma, hane, kişi vb.) ile ilgili olması nedeniyle
makro ekonominin içerisinde disipline edilmektedir (Thompson and Smith,
2009:1-36; Mayer, 2009:373-395). Yapılan bilimsel çalışmalarda uzaya
yönelik sektörel çalışmaları, havacılık ve uçuş faaliyetleriyle aynı kavram
gibi bir potada ele alınmaktadır. Oysa çok farklı iki kavram olup, bu iki
kavram analiz edildiğinde ihtiva açısından en fazla birbirinin tamamlayıcısı olan iki sektör olarak kabul edilebilmektedir. Bilimsel literatürde bu iki
sektör arasında ciddi kavram farklılığı bulunmaktadır. Ayrıca literatürde
bu iki sektörü birbirinden ayıran çeşitli görüşler ortaya konmuştur. Buna
göre bir takım değişik ölçütler ve sınırlamalar geliştirilmiştir. İleri sürülen
görüşleri şöyle sıralamak mümkündür (Bozkurt ve Ercan, 2016:4);
“1- İki sektör arasında atmosfer sınırıının uçuş için gerekli hava tepkisinin son bulduğu yer olarak belirttiği görüşü,
2- Havanın son bulduğu atmosfer tabakasının bittiği çizginin sınır
olduğu görüşü,
3- Uzayın başladığı konum, yer çekiminin bittiği çizginin sınır olduğu
görüşü,
4- Devletin kıta sahanlığı gibi ülkesinin üzerinde izdüşüm olarak ele
alındığı ve etkili denetim kurduğu çizginin sınır olduğu görüşü,

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2

481

5- Uzayda bilişim ağının oluşturan uydu yörüngelerinin dünyaya en
yakın yüksekliğinin sınır olduğu görüşü,
6- Devletin gökyüzünde savunma ve güvenliğinin gerektirdiği her türlü tedbir ve her türlü hakkının muhafaza edildiği noktanın sınır olduğu
görüşüdür.”
2011 yılında Kepler uydusu Samanyolu Galaksisi içinde binlerce yıldızı analiz ettikten sonra dünya gezegenine benzeyen yüzlerce yaşamın
olabileceği gezegenleri keşfetmiştir (Kaku, 2015:349). Uzayın araştırmaları konusunda ünlü SETI Enstitüsü (2025’te bitirmek üzere), 350 antenli
Allen teleskop dizisinin tespit ettiği dünya benzeri gezegenleri takibe almıştır. Seth Shostak’a göre, dünyada insan formunun oluşumu için yaklaşık 4.5 milyar yıl geçmiştir. Bugün dünyadan en hızlı roketlerle en yakın
yıldız kümesine ulaşmamız için 70.000 yılın geçmesi gerektiğini belirtmektedir. Ona göre, galakside bizim gezegene benzer yerlerde yaşayan
canlı formlarından radyo frekansları veya mesajları alınacaktır. Buradan
amaç gelecekte insan formunun devamı ve oradaki zeki varlıkların tespiti
için bu çalışmalar yapılmaktadır. Uzaya bu amaç doğrultusunda gitmek
çok önemlidir (Kaku, 2015:352-356).
21. yüzyılda, hızlanan, katlanarak artan teknoloji devrimi sadece küresel ekonomide üretim faktörleri olan emeğin ve sermayenin rolünü dönüştürmekle kalmamaktadır. Aynı zamanda kaynaklarında rolünü de dönüştürmekte, üretimde kullanılan tümden gelim ve tüme varım metotlarının
demode özelliği yanında artık çok ileri süper bilgisayar sistemleri (yapay
zeka formları) ile üçüncü bir metot yöntemi benimsenmeye başlamıştır.
Bu metot, “temel bilgi yaratma ve yapay zekaya dayalı nano teknolojikler
üretme biçimi” olarak kabul edilmektedir. Artık moleküler fizik ve kimya
üzerinden yeni teknolojileri meydana getirmek için malzeme biliminde ve
madencilik sektöründeki mineralleri kullanarak, simülasyonlarla nasıl etkileşimde bulunduklarını analiz etmek ve yeni nesil ürünleri tasarlamak,
yaratmak ve kullanmak mümkün olabilmektedir (Gore, 2014:58-61).
Uzay sektöründe yeni nesil ürünleri yaratmak ve yeni model üretim
araçlarını kullanmak temel politika haline gelmiştir. Uzay ekonomisinin
üretim mantığını ve katma değer yaratma sürecini 10 M ile açıklamak
mümkündür; Mucitlik (icat etme), Makineler (akıllı ve çözüm fonksiyonlu
araçlar), Madde-Materyaller (maddelerden yeni maddeler elde etme durumu, maddenin evrilme süreci), Modeller-Metotlar, Matematiksel-Mantıksal (düşünme), Modifikasyon-Modernizasyon (değiştirme-yenileme),
Mallar (yeni nesil ürünler), Miad (süre), Madenler ve Metabolizma (algoritmalar) olmak üzere belirtilebilir (Frank, Roehrig ve Pring, 2019:36-38).
Günümüzde “new age product sector” denilen bir ekonomi sektörü
ortaya çıkmaktadır. “Uzay Sektörü” adını verdiğimiz bu sektörün neler ge-
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tirip, neler götüreceğini bugünden kestirmek zor olsa gerek, ancak istikbal
uzaydadır. Buna göre yakın gelecekte uzayın kullanım alanlarını belirtmek
gerekirse;
•
mak,

İletişim ve bilişim sektörünün ihtiyacı olan data ve desteği sağla-

•
mak,

Seyrüsefer ve navigasyon (yönbulum) sistemlerine destek sağla-

• Gözlem (hava, optik, askeri, stratejik, arazi, kişi, izdüşüm ve derinlik için) yapmak,
• Erken uyarı, dinleme, güvenlik, savunma, radar ve siber istihbarat
sağlamak,
• Uzayda hegemonya mücadelesi ve gelecek nesil uzay silahları
yapmak,
• Koloni oluşturmak ve geçiş yapılacak yerler için uzay istasyonları
kurmak,
•

Uzayda bilinmeyen hedef, nokta ve varlıklara karşı ön almaktır.
“İstikbal Göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar.”
M. Kemal ATATÜRK

2. UZAY SEKTÖRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ VE
STRATEJİK ADIMLAR
İnsanoğlu büyük bir teknolojik tarihi dönemeçte ve artık dünyamız
kaynak, iklim ve yaşam alanları olarak iflasın eşiğine gelmiş bulunmaktadır. Uzaya çıkıldığında ve yeni yaşam alanları keşfedildiğinde bildiğimiz
tüm ekonomik kavramlar ve terminolojik analizler, doğal kaynaklar ekonomisi, para ve banka ders kitapları, menkul kıymetler borsası gibi tüm
ekonomik yaklaşım analizleri anlamını yitirmeye başlayacaktır. Bu analizler gelecekte nasıl ve ne şekilde olacaktır? Ulusal ve uluslararası finans sistemleri nasıl bir hal alacaktır? Yani merkantilist, fizyokrat, klasik, keynesyen, monetarist, korumacı ve liberal sistemlerin yerini nasıl bir ekonomi
sistemi oluşacaktır? Gelecekte bu ekonomik sisteme belki “uzay kamusal
ekonomi üretim sistemi” diyebiliriz. Bu ve bunun gibi pek çok konu ana
başlıklarıyla yeniden yorumlanması gerekmektedir. Öncelikle uzay kamusal ekonomi çalışmalarının mevcut ekonomilere olan etkilerini analiz edecek çalışmalara gereksinim vardır. Özellikle iktisadi büyüme ve kalkınma
açısından insanoğlunun çok hızlı bir dönüşüme uğrayacağı kesindir.
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Günümüzde uzay için gerekli üretim modelinin çalışma prensiplerini
belirtmek gerekirse; öncelikle adım adım ilerleme politikası izlenmeli, sonra hedef noktaya ulaştıracak üretim modelini belirlemek ve odaklanmak,
stratejik uzay ürünü geliştirmek için AR-GE ve teknolojik icat faaliyetleri, daha sonraki aşamada yüksek uzay-siber-nano teknoloji ağı (şebekesi)
kurma, ürün konsepti ve fizibilite çalışmaları, ürün stratejisi ve tasarımı,
yüksek kalite (zero defect high quality and production), hızlı üretim, hatasızlık durumu, üretimde paydaş ve tedarik sistemlerinin verimli-etkin olması, stratejik konsept geliştirmek ve finansal ayakları sağlam olan geniş
bir finans-yatırım ortaklığına dayalı olmalıdır. Bugün bu üretim modelinin
başarısı veya anahtarı zamana karşı yarışılan “teknolojik hızdır”. Uzay işletmeleri ne kadar hızlı projeksiyon - vizyon - misyon ve hedefe yönelik
üretim yaparsa, diğer ülkeler ve işletmeler karşısında o kadar ilerde ve söz
sahibi olacaktır. Sonuçta, uzay için gerekli olan üretim modeli kar / maliyet analizinde olduğu gibi, hedefi belirleme ve hedefe ulaşmadır. Aslında
uzaya yönelik faaliyetleri olan ülkelerin temel amacı, uzaydan yüksek kar
yapma ve yüksek gelir elde etme umudunu taşıyarak, ülkelerinin refah seviyesini ve hayat standartını arttırma amacıdır. Temel stratejik amaç ise,
uzaydan kazanılan devasa ekonomik güçle dünyada tek bir hegemonya
devletini kurmaktır. Bu bağlamda uzay sektöründe oyunu iyi oynamak gerekir. Önümüzdeki 15-20 yıl içinde uzay sektöründe yapılacak bilinçli ve
ciddi yatırımlarla söz sahibi olmak mümkün olacaktır.
Ülkeler artık üretim kaynaklarını yer altından veya üstünden değil
uzaydaki gezegen, meteoritlerden vb. alanlardan elde etmeye başlayacaktır. Bu bağlamda ekonomi ve dış ekonomik ilişkilerle bağlantılı pek
çok ulusal ve uluslararası örgüt ve kurum anlamını yitirecektir. 21. yüzyıl
tamamen değişimin ve dönüşümün yüzyılı olacaktır. Birleşmiş Milletler
belki de başka bir formasyona dönüşecektir. NATO, Ticari Bloklar ve Örgütler (ASEAN, AB, NAFTA, LAFTA, OECD, OPEC, NORDIC, KEIB,
GATT, vb.), United National, World Trade Organization, World Bank, International Monetary Fund gibi kurum, kuruluş ve ekonomik dev yapılar
tamamen tarihin mezarlığına gidecek veya ciddi dönüşüme uğrayacaktır.
Bu bağlamda uluslararası para standardı ve ticaret sistemi de bu değişimden nasibini alacaktır. Ülkemizinde bu alanlarda geri kalmaması için adım
atması gereken bir çok konu bulunmaktadır. Aslında uzay ekonomisi ve
uzay sektörü kavramına ülke olarak çok yabancıyız. Uzayı bir sektör ve
üretim sürecinin önemli bir faktörü algısını oluşturmak ve bunları beyinlere aktarmak ciddi bir zaman sürecidir.
Jones’a göre, teknolojik ilerleme; “cennetten gelen meyve” şeklinde
olmaktan çok, fertlerin yaratıcı “çılgın - ütopik gelen” fikirlerinin ve zihinlerinde geliştirdikleri yeni bilgilerin arama ve bulma çabalarının sonucunda elde ettikleri bilgi birikimlerini kullanarak, kazançlarını aşırı oranda
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arttırmaları ve faaliyet karlarının bir bölümüne el koymaları sonucunda
gerçekleşen bir süreçtir (Jones, 2001:114-115). Uzay sektöründe yapılan
faaliyetleride bu şekilde değerlendirmek gerekir.
ABD, Rusya, Avrupa Birliği (ESA), Çin, Japonya, Kazakistan (BAYKONUR), Kanada, Avustralya ve Hindistan uzay misyonları ve hedeflerini
gerçekleştirebilmek adına son 20-25 yıldır büyük projeleri hayata geçirmeye çalışmaktadırlar. Bu dokuz ülkeden hiç kuşkusuz ki ABD, Rusya, ESA,
Japonya ve Çin’in uzayla ilgili çok büyük hedefleri bulunmaktadır. Uzay
ekonomisi ve uzaydan ihtiyacı olan değerli maden ve kaynakları temin
ederek, dünyadaki kaynaklarının azaldığı güne hazır olarak, insanoğlunun
uzayda yayılması ve kolonileşme sürecine geçişin adımlarını atmak istemektedir. Bunu gerçekleştirmek için ciddi uzay projelerini hızlandırmaya
ve milli gelirlerinden önemli oranda kaynak ayırmaya başlamışlardır. Artık
hedef uzaydır. Bu bir stratejik hedeftir.
Ülkelerin uzaya çıkışı ve güneş sistemindeki diğer gezegenlere gitmesi, uzaydan kaynaklar elde etme temini, uzayda güçlülüğünü ispatlama mücadelesi ve sonuçta kolonileşme sürecinin ilk adımı olarak bu süreç aslında
önümüzdeki 100-120 yılı kapsayacak geniş bir periyottur. İlk uzay macerası 4 Ekim 1957’de Sovyetler Birliği (SSCB)’nin Sputnik I uydusunu
uzaya fırlatması ve başarılı olmasıyla başlamıştır. Soğuk Savaş döneminin
önemli bir parçası olan uzaya gitme hedefi, dönemin iki süper gücü ABD
ve Sovyetler Birliği arasında büyük bir rekabete ve örtülü savaşa sahne
olmuştur. SSCB’nin başarısı ABD üzerinde hem psikolojik baskı hem de
endişe yaratmaya yetmişti. ABD, SSCB’yi o zamanlar askeri ve ekonomik
suçlamalara maruz bırakmıştı. Bugün de kendini her alanda hala başarılı
gören ABD, Sputnik’in başarısından sonra yaşadığı şaşkınlık ve korkuya
kapılan halkıyla büyük çaba sarf ederek yaklaşık dört ayın sonunda birçok
başarısızlığa rağmen ilk uydusu Explorer 1’i fırlatmıştı. Uzay Yarışı’nın
başlangıçta uzayda ilk canlı (köpek Layka – 1957), uzayda ilk insan (1961)
gibi başarılarla açık ara galibi olan SSCB, ABD’nin uzayda yörünge değiştirebilen ilk insanlı araç (1965) ve Ay’da ilk insan (1969) başarılarına kadar
Uzay Yarışı’nda liderliğini sürdürmüştür (Burak Eroğlu,2017;https://konupara.com/ekonomi/ uzay-ekonomisi-9801/,erişim tarihi: 02.02. 2020).
Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasının ardından, ABD dünyanın
tek süper gücü olmuştur. Soğuk savaş dönemi bitse de uzaydaki yarış başka bir mecraya dönüşmüştür. Rusya - ABD arasındaki uzay yarışına Çin’de
katılmaya başlamıştır. Bunu Japonya takip etmektedir. Japonya ekonomik
güç olarak dünyanın 3. büyük ekonomisine sahiptir. Çin, 12.5 trilyon dolara yaklaşan milli geliri (Burak Eroğlu, 22.12.2017, “Uzay Ekonomisi: Trilyon Dolarlık Madenler, Mülkiyet ve Turizm”, https://konupara.com/ekonomi/uzay-ekonomisi-9801/erişim tarihi:05.04.2020), %9.9 büyüme oranı,
2012 yılında 294 milyar dolarlık AR-GE ve uzay harcamalarıyla (Chang,
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Shuguang, Tiangong ve Shenzhou projeleri AR-GE toplamı GSYH’nın
%2.4’lük oranına, yaklaşık 3 trilyon US dolarlık bir bütçeye sahiptir), 2015
yılı itibariyle 3.56 trilyon dolarlık döviz rezerviyle ile dünyanın ABD’den
sonraki ikinci büyük ekonomisi konumunda ve Çin’in bu inanılmaz yükselişi ABD ile olan ticari ilişkilerinden kaynaklanıyor. Çin Merkez Bankası’nda 1.4 trilyon US dolardan fazla Amerika hazine bonosu bulunmaktadır
(Tüter, 2018:137-159). Çin devleti, ekonomik, siyasi, askeri, ticari boyutta değil, her alanda ABD ile rekabet etmeye çalışmaktadır. Günümüzde
buna uzay yarışı da dahildir2. Çin, Birleşmiş Milletler’in Uzayın Barışçıl
Kullanımları Komitesinin üyesi ve 1979’da yapılan popüler Ay Antlaşması hariç Birleşmiş Milletler’in uzay anlaşmalarına ve sözleşmelerine imza
atan bir taraftır (https://tr.wikipedia.org/wiki/ %C3%87in_uzay_program
%C4%B1; erişim tarihi: 05.04.2019).
Uzay yarışında devletler bir takım insanlı ve insansız uzay araçlarını güneş sistemine, dünyanın yörüngesine, Mars’a veya Ay’a göndererek
yarışta öne geçmeye çalışmışlardır. Güneş sistemini araştıran başarılı olan
insansız uzay araçları tarihsel süreçte şöyle gerçekleşmiştir (https://www.
wikiwand.com/tr/Uzay_arac%C4%B1); Luna 3 (SSCB, 04.10.1959-Ay’ın
arka yüzüne gönderilmiştir) , Mariner 2 (USA, 27.08.1962-Venüs hakkında bilgiler elde etmek), Mariner 4 (USA, 28.11.1964-Mars hakkında
2 “Çin açık ara farkla uzayda kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini artırmıştır. İlk uydusunu 1970
yılında uzaya fırlatmıştır. İç Moğolistan Özerk Bölgesindeki Ciuçien, Sıçuan eyaletindeki Şichang,
Şanşi eyaletindeki Tayyüen ve Haynan eyaletindeki Vınçang olmak üzere dört noktadan uzaya
gönderim yapmaktadır. 1992 yılında insanlı uzay uçuş planı 3 aşamalı olarak planlamıştır. Bu
plana göre ilk aşamada Çinli astronot uzaya gönderilecek; ikinci aşamada, uzay araçlarının uzayda
kenetlenmesi sorunu çözülerek ve uzay laboratuvarının uzaya fırlatılması gerçekleştirilecek;
üçüncü ve son aşama olarak da uzun vadeli insanlı uzay istasyonu kurularak, geniş kapsamlı
uzay bilimsel araştırmalarının yapılması ve kullanım teknolojisinin araştırılması sağlanacaktır.
Çinli taykonot Yang Liwei 15.10.2003’te Shenzhou 5 mekiğiyle 21 saat uzayda kalarak, uzaya
çıkan ilk çinli astronot olmuştur. 2045 yılında uzayda lider olma hedefi koyan Çin, Ay da bilimsel
inceleme faaliyetleri, Mars ile Jüpiter gezegeni projelerini de planlamıştır. 2013 yılında ilk ay
aracı ‘Yutu (Tavşan) ‘adlı uzay mekiğini Ay’a indirmiştir. ABD ve Sovyetler Birliği’nden sonra
Ay’a araç indiren üçüncü ülke ve1976’dan bu yana Ay’a keşif aracı gönderen tek ülkedir. Ay,
dünya üzerinde egemenlik kurma açısından önemlidir ve uzay jeopolitiğinin temel unsurudur.
Aralık 2018’de yeniden aya gönderdiği ‘Chang’e-4’ insansız keşif aracı ayın karanlık yüzeyi
ne inerek araştırmalara başladı. Bu girişimin ardından Şubat 2019’da NASA ay da insanların
sürekli kalacağı kalıcı bir üs kuracağını açıkladı. Çin’de 2025 yılında ay yüzeyinde bir gözlem
evi inşa edeceğini belirtmiştir”(Aşkın İnci Sökmen,03.01.2020;Geleceğin Güvenliği,s.89-97;
ayrıca bknz: https://tasam.org/Files/Icerik/File/Gelecegin_g%C3%BCvenigi_%C4%B0GK_4_
EKT_(2)_pdf_9e23cf81-08d6-4065-858d-5639c5ee70b7.pdf.; erişim tarihi:05.04.2020). Çin,
geçtiğimiz günlerde 2018 Ekim ayı ortasında iki astronotunu uzaya göndermişti. Çalışmaları
sadece bununla sınırlı değil, ülke bu yıl sonuna kadar yaklaşık 20 uzay görevini de tamamlamayı
planlıyor. Dünyanın ikinci süper gücü böylece Rusya ve ABD’den sonra kendi mürettebatlı
görevlerini hayata geçiren üçüncü ülke olmuş oldu. Yine Çin’den taze bir haber daha var. İki
astronotunu Tiangong-2 uzay laboratuvarına gönderen ülke, Ay’a ve Mars’a gitme planlarını da
açıkladı. Bunu başarabilmek için yeni mühendislere ihtiyacı olduğu için de başkent Pekin’de
bulunan Uzay Okulu’nda geleceğin uzay mühendislerini yetiştirmeye başladı. Yaşları 10’a
kadar düşen Çinli çocuklar şimdilik sadece maketler üzerinde uydu, proje ve benzeri çalışmaları
yapıyorlar (https://tr.wikipedia.org/ wiki/%C3%87in_uzay_program%C4%B1; Burak Eroğlu,
22.12.2017, “Uzay Ekonomisi: Trilyon Dolarlık Madenler, Mülkiyet ve Turizm”, https://konupara.
com/ekonomi/uzay-ekonomisi-9801/erişim tarihi:05.04.2020).
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bilgiler elde etmek), Zond 3 (SSCB, 18.07.1965-Ay’ın arka yüzüne gönderilmiştir), Luna 9 ve Luna 10 (SSCB, 31.01.1966-31.03.1966, Ay’a gönderilmiştir), Lunar Orbiter 1,2,3,4,5 (USA,1966-1967, Ay!a gönderilmiştir), Zond 5 ve Zond 6 (SSCB, 15.09.1968-10.11.1968, Ay’a ilk gidiş ve
dönüş), Mariner 9 (USA, 30.05.1971, Mars’ın tüm yüzeyini görüntüledi),
Pioneer 10 ve Pioneer 11 (USA, 02.03.1972-05.04.1973, Jüpiter hakkında
ilk fotoğraflar ve görüntüler, ayrıca Satürn’e giden ilk insansız uzay aracı),
Mariner 10 (USA, 03.11.1973, Venüs ve Merkür’ün ilk fotoğrafları görüntülendi), Venera 9,10,11,12,13,14,15,16 (SSCB, 08.06.1975-17.06.1983,
Venüs yüzeyinden fotoğraflar görüntülediler), Viking 1 ve Viking 2 (USA,
20.08.1975-09.09.1975, Mars yüzeyinden ve yörüngesinden fotoğraflar
gönderdiler), Voyager 1 ve Voyager 2 (USA, 20.08.1977-05.09.1977, Jüpiter, Satürn, Üranüs ve Neptün’den bilgi ve fotoğraflar gönderdiler-tarihte en
başarılı uzay aracı), Vega 1 ve Vega 2 (SSCB, 15.12.1984-21.12.1984, Venüs’ün yüzeyine araç bıraktı ve Halley kuyruklu yıldızının resimlerini çekti), Sakigake ve Suisei (Japonya, 07.01.1985-18.08.1985, Halley kuyruklu
yıldızının hakkında data ve resimler göndermişlerdir), Magellan (USA,
04.05.1989, Tüm Venüs’ün detaylı haritasını çıkartmıştır), Galileo (USA,
18.10.1989, Jüpiter’e ilk iniş aracı), Clementine (USA, 18.10.1994, Ay’ın
çok detaylı fotoğrafları ve haritaları çizilmiştir), NEAR (USA, 17.02.1996,
Astereoit EROS’a gönderilmiştir), Stardust (USA, Ocak 2004, Wild 2 kuyruklu yıldızından numune toplayıp dünyaya getirmiştir), Akatsuki (Japonya, 20.05.2010, Venüs’te sondaj yapmak için gönderilmiştir), Messenger
(USA, 2011, İlk Merkür yörüngesinde dönen fotoğraflar görüntelemiştir),
Curiosity (USA, 27.01.2012, Mars’a gönderilen keşif aracı), Insight (USA,
27.11.2018, Mars’a gönderilmiş ve fotoğraflar göndermiştir). Chang 1, 2, 3
(Çin, 2017-2019, Ay’a sondaj yapmak için gönderilmiştir. Özellikle ay’ın
karanlık yüzüne gönderilmiştir). Hayabusa (Japonya, 2019, 25143 Itokawa
asteroitini araştırmak ve sondaj için gönderilmiştir). Daha pek çok uzay
aracı günümüze kadar çeşitli gezegen, sistemlere, Mars’a, asteroitlere ve
Ay’a gönderilmiştir.
1980’lerden itibaren uzaya ilk çıkan uzay mekiği Columbia olmuştur.
Sonra sırasıyla Challenger, Discovery, Atlantis ve Endeavour mekikleri
uzaya çıkmıştır. Endeavour mekiği; 1986 yılı Ocak ayında meydana gelen bir kaza sırasında kaybedilen Challenger mekiğinin yerine üretilmiştir.
Columbia mekiği ise 2003 yılının Şubat ayında atmosfere tekrar girişi sırasında parçalanmıştır. (https://www.wikiwand.com/tr/Uzay_arac%C4%B1;
erişim tarihi:05.04.2020). Uzay mekiği programları böylece rafa kaldırılmıştır.
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“Büyük patlamadan (big bang) önce neyin varolduğunu soramazsınız, çünkü herşey büyük patlamadan sonra ortaya çıktı. Büyük patlamadan önce nelerin olup bittiğini de soramazsınız, çünkü zamanın kendisi de
büyük patlamayla başladı.”
Stephen Hawking
3. UZAY SEKTÖRÜNÜN TEKNOLOJİK İLERLEMELERİ
Carl SAGAN (1977)3’de yayınladığı bir çalışmasında; “insanoğlu
uzaylıların soyundan gelmiştir ve tekrar uzaya geri dönecektir.” (Petersen, 2016:10-11) diyerek, bir takım bulgu ve işaretler doğrultusunda böyle bir yargıya varmıştır. Mitolojik çağlardan itibaren antik kadim topluluklarında, güneş sistemindeki hareketleri, yıldızların burç konumlarını,
yıl dönümlerini, ayın hareketlerini tahmin edip tablolar çıkartmışlardır.
Bu tablolar bir takım bilgileri, zaman dilimlerini ve takvimleri yaratmak
için kullanmışlardır (Petersen, 2016:10-11). Ünlü bilim adamı Michio Kaku’nun “geleceğin fiziği” adlı çalışmasında uzayda yolculuğun geleceği
konusunda, 2030’da Robotlarla derin uzaya ve yakın gezegen sistemlerine
gidileceğini, Mars’ta insanlı uzay yürüyüşü programının gerçekleşeceğini
ve 2100’den itibaren ışık yılı4 uzaklıkta olan derin uzaya insanla uçuş yapılacağını belirtmektedir (Kaku, 2014:287-299).
Bir aracın uzaya çıkışı - gidişi olabilmesi için gerekli olan gücü açıklayan çalışmanın üzerinden 300 yıl geçmiştir. Isaac Newton hareket yasalarını ortaya koymasından itibaren uzaya çıkışın anahtarını sağlayacak
gücün miktarını açıklamıştır. Buna göre bir nesneyi Dünya’ya yakın bir
yörüngeye fırlatmak için, onu saatte 30.000 km’lik hızla fırlatmak gerekir. Uzaya kütle-çekim alanının ötesine fırlatmak için, onu saatte 40.000
km’lik hızla ittirmek gerekir (Kaku, 2014:295). Neticede Newton’un yasalarından hareketle uzaya seyahatin maliyetini hesaplamak mümkündür
(Kaku, 2014:295). Bu noktada Alman bilim adamı Wernher Von Braun
(1912-1977)’dan bahsetmek gerekir, tarihe dünyanın en büyük roket ve
füze sistemlerini yapan adam olarak geçen ünlü bilim adamı Von Braun
“The Mars Project” adlı 1952 yılında yazdığı çalışmasında, Mars’a nasıl
gidileceğini, kolonileşme sürecini, uzay gemilerinin yapımında hangi üretim sürecinin izleneceğini ve nasıl bir sistemde olunacağını 70 yıl evvel
kaleme almıştır. Mars ile dünya arasındaki yakınlaşma, güneşin yörüngesinde olma münasebetiyle 17 yılda bir yakın konumda olmaktadır (Sagan,
2017:83-85).
3 Carl SAGAN, (1977). “The dragons of Eden: Speculations on the evolution of human
intelligence” adlı çalışmasında.
4 Işık yılı hesaplanmasında, ışık yılı saniyede 300.000 km olan ışık hızının bir yıldaki
saniyelerin tamamıyla çarpılmasından elde edilir. Işığın bir yılda kat ettiği mesafe 9.5
trilyon km’dir. Bize en yakın yıldız 4.2 ışık yılı uzaklıktadır. Bu da 9.5 trilyon km’nin 4.2
ile çarpılmasına eşittir. Ayrıca parsek terimide kullanılır. Bu da 3.26 ışık yılına denktir.
Mesela Ülker yıldız kümesi 150 parsek (460 ışık yılına) denktir (Petersen, 2016:13-14).
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Dünya bugün öyle bir hızla büyüyor ki, 21. yüzyılda yaşayacağımız
ilerleme, yaklaşık 100 yıllık bir teknolojik ilerleme olmayacak, yaklaşık 20.000 yıllık ilerlemeye, ya da 20. yüzyılda ki ilerlemenin 1000 katı
ilerlemeye şahit olunacaktır. Teknoloji de yenilik hızı ivme kazanmakta,
günümüzde her 10 yılda ikiye katlanmaktadır (Kurzweil, 2017:25; aktaran bknz: Aksu, 2018:2636-2637). Bilimin gelişme süreci, 17. yüzyıldan
bu yana üstel olarak büyümüş ve nüfus, tarımsal üretim veya madensel
üretim gibi diğer göstergeleri geride bırakmıştır. Bilimsel çalışma miktarı
17. yüzyıldan beri 1 milyon katına çıkmıştır. Her 15 yılda bir ikiye katlandığı görülmüştür (McClellan ve Dorn, 2016:420; aktaran bknz: Aksu,
2018:2638). İktisatçı Robin Hanson’a göre, dünya ekonomisinin ikiye
katlanma zamanı Buzul Çağında avcı-toplayıcı topluluklar için 224.000
yıl sürmüşken, tarım toplumlarında bu süre 909 yıl devam etmiş, sanayi
toplumu için ise 6.3 yıl gibi kısa süredir. Eğer dünya uzay çağı-dijital çağı
üretim modeline geçiş sağlayabilirse, dünya ekonomisinin iktisadi büyüme
hızı yaklaşık iki haftada bir ikiye katlanacağı ve sonuçta yeni bir büyüme
rejimi ortaya çıkabilecektir (Bostrom, 2018:19).
Telefonun icadından sonra benimsenmesi için geçen süre 35 yıl iken,
radyonun benimsenmesi 31 yıl sürmüştür. Televizyonun ise 25 yıldır. Yeni
dönemde Moore Yasasının5 tüm özellikleri üretim sürecinde söz sahibi olacaktır. Şöyle ki, bilgi işlem gücünün hızı her yıl 2 katına çıkarken, yarı iletken nitelikli ürünlerin ölçüleri her 5.4 yılda bir küçülerek yarıya inmesidir
ki, milimetrekareye düşen öğe sayısının her 2.7 yılda bir ikiye katlanmasıdır (Kurzweil, 2017:89; aktaran bknz: Aksu, 2018:2638). Yani teknolojik
ürünlerin işlevi artarken, boyutlarının da o nispette küçülmekte olmasıdır.
Mikro işlemci çalışma hızı 3 yılda bir ikiye katlanmaktadır. Örneğin, bilişim teknolojisi endüstrisi 1977 yılında GSMH’nın %4.2 iken, 1998 yılında
GSMH’nın %8.2’ye çıkmıştır. 2018 yılında GSMH’nın %17.8’ine çıkmıştır. Bilim ve teknoloji alanında dünyada lider ülke olan ABD’nin tarihsel
süreçte bilim alanında yaptığı yatırımların gelişimi; ABD’de 1930 yılında
bilime verdiği destek GSMH’nın ancak %2’si kadarı olan 160 milyon US $
iken, 1945’te bu rakam GSMH’nın ancak % 0.7’sini oluşturan 1.52 milyar
US $ seviyesine çıkmıştır. 1965’te 20 milyar US $’a çıkmış (15 milyar $
kamu, 5 milyar $ özel sektör) GSMH’nın %3’üne çıkmıştır. 1995’te ARGE’ye yapılan katkı 73 milyar US $ seviyesine çıkmıştır ve GSMH’nın
%2.6’sına tekabül etmektedir. 1990’ların sonunda temel bilimlerde kamu
5

Moore Yasası, teknolojinin süregelen ivmelenmesidir, her teknolojik evrim sürecinin kendi
ürünlerinin ortaya çıkışındaki ivmelenmeyi ve bu ürünlerdeki üstel gelişmeyi niteleyen bir üretim
süreci sonucunda, endüstri temsilcileri geleceğin belli bir döneminde planlamalar ve projeksiyonlar
oluşturarak yol haritasını belirlemeleri, belli bir süreç sonucunda hedeflenen yere ulaşarak bir yerde
bilimsel kehaneti gerçekleştirirler. Yani uzmanlar bilim ve teknoloji düzeyi olarak gelecekte nerede
olacaklarını bugünden belirleyerek, gelecekte belirledikleri o noktaya ulaşmalarıdır. Üretimde “S”
eğrisi çizerler. Bir yerde zekilik düzeyini ölçen birim maliyet başına üretimi gösteren bilgi işlem
hızıdır. Nerede olacağını bugünden hesaplama işlemidir (Kurzweil, 2017:81,91,98-104).
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ve özel sektör yatırımları toplamı 160 milyar US $ geçmiştir (McClellan
ve Dorn, 2016:427; aktaran bknz: Aksu, 2018:2639).
Dünya genelinde 1999 yılında 641 milyar US $ seviyesinde bulunan
AR-GE harcamaları, 2009 yılı itibarıyla 1,276 trilyon US $ seviyesine çıkmıştır. Kuzey Amerika 433 milyar US $ ile %34’lük bir paya sahiptir. Çin,
Tayvan, Japonya, Hindistan ve Güney Kore’nin de aralarında yer aldığı
Asya ve Pasifik ülkelerinin 402 milyar US $ ile %32, AB-27 ülkelerini de
içeren Avrupa ülkelerinin 319 milyar US $ ile %25 payı bulunmaktadır.
2009 yılı itibarıyla AR-GE harcamalarının tutarı Çin’de 154 milyar US
$, Güney Kore’de 44 milyar US $, Rusya’da 33 milyar US $, Brezilya’da
4 22 milyar US $, Türkiye’de ise 8,7 milyar US $ (GSMH’nın %0.88’i)
olarak gerçeklemiştir. 1999 yılında ABD’nin 250 milyar US $ AR-GE yatırımı OECD ülkelerinin toplam AR-GE yatırımlarının %48’ini oluşturmaktadır. ABD’nin arkasından %18 ile Japonya, %8 ile Almanya, %5,5
ile Fransa gelmektedir (Erkek, 2011:10; aktaran bknz: Aksu, 2018:2640).
Modern dünyanın yaşadığı bu değişime iktisat biliminde de anlam bulunmuş ve bu sürece “yenilik iktisat süreci” denilmiştir. İnsanlık tarihinin geçirdiği ekonomik ve toplumsal dönüşüm süreçleri 3 büyük döneme
ayrılır; 1- Tarım toplumu, 2- Sanayi toplumu ve 3- Bilgi toplumu (Toffler,
1988:32; Ayrıca bknz: Karadeniz, Durusoy ve Köse, 2007:1; aktaran bknz:
Aksu, 2018:2635-36). Günümüzde dünya milletleri 3. dönemde olup, “bilgi toplumunun” tüm özelliklerini yaşamaktadır. Bu dönemin temel özelliği
de;“teknoloji kullanımının ve toplumda bilginin yaygınlaştırılması” olgusunun hazırladığı zeminle, 4. Döneme yani “sibernetik topluma” doğru
hızlıca yol alınmaktadır. “Industry 4.0” denilen bu yeni devrim yapılanması ekonomiden toplumsal hayata, aileden paraya, yaşam alışkanlıklarından
kültürel değişime kadar herşeyin yeniden dizayn edileceği bir sistem ve
toplumsal yapı olarak karşımıza çıkacaktır (Aksu, 2018:2636-2637).
2012 itibarıyla milli gelir büyüklüğünün 8 trilyon US $’ı aştığı tahmin
edilen Çin ekonomisi dünyada ABD ekonomisinin ardından ikinci sırada yer
almaktadır. 2016 yılı itibariyle Çin’in AR-GE harcamalarının GSMH’ya oranı % 6.8 iken, ABD’nin ise %2.8 olarak gerçekleşmiştir (Ülger ve Durgun,
2017:106). Çin’in toplam AR-GE harcaması 2009 yılı itibarıyla 154 milyar US $, araştırmacı sayısı ise bir milyon kişinin üzerindedir (Erkiletlioğlu,
2013:3-7). ABD, dünya nüfusunun %4.6’lık kısmını alırken, dünya gelirinin
%21.9’unu almaktadır. Buna mukabil Çin ise dünya nüfusunun %21.1’lik
kısmına sahipken, dünya gelirinden aldığı pay ise %11.2’dir. Türkiye’nin
dünya nüfusunun %1.1’ine sahipken, dünya gelirinden aldığı pay %1.3’dür
(Eğilmez, 2018:55; aktaran bknz: Aksu, 2018:2640).
Mevcut büyüme hızı devam ettirilirse, etkileyici sonuçlar verecektir.
Eğer dünya ekonomisi son elli yıldaki iktisadi büyüme hızıyla devam eder-
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se, dünya 2050 yılında 4.8 kat, 2100 yılında 34 kat daha zengin hale gelecektir (Bostrom, 2018:18).
Türkiye, uzay sektörü alanında bir strateji oluşturabilmek için öncelikle bir yol haritasının belirlenmesi gerekmektedir. Buna göre biz neredeyiz,
ne yapmak istiyoruz, nereye varmaya çalışıyoruz düşüncesinden hareketle;
kağıt üzerinde kalmayacak ve hemen uygulamaya konulacak güçlü - zayıf,
amaç - hedef, misyon - vizyon gibi durum tespitleri yapılarak “acil üretim
- eylem planına” gereksinim vardır. Bunu yaparken uzay alanında eğitimli
ve kaliteli “beşeri sermayeye ve entellektüel sermayeye” (Aksu, 2016:6972) çok büyük ihtiyaç vardır. Önümüzdeki 25-30 yıl içerisinde günümüzde
olmayan uzayla direkt veya dolaylı 55-60 civarında yeni meslek türü (uzay
madenciliği, yeni uzay uçuş gemi modülleri, uzay hukuku, uzay ekonomik
bölgesi, uzay koloni mimari ve inşa sistemleri, solar sistemleri mühendisliği, uzay laborantı, uzay mühendisliği, uzay turizm (gezi) operatörlüğü,
uzay tıbbı ve medikal hastalık tedavileri, uzay yiyecek - tarım uzmanlığı,
uzay yaşam sistemleri, uzay bilişim uzmanlığı, uzay strateji ve politika
geliştirme uzmanlığı, uzay askeri silah üretimi, dijital iletişim ve sistemleri
mühendisliği, uzay mekatronik ve akıllı robot mühendisliği, yapay zeka
formları, kuantum bilgisayar sistemleri kullanımı, vb.) ile dünya karşı karşıya kalacaktır. Dijitalleşme süreci ve robotlaşmaya dayalı üretim modeli
gelecek 10-15 yılda %12-15 oranında ciddi bir işsizlikle dünya karşı karşıya kalacaktır. Örneğin bu oranlara göre ABD’de 19-22 milyon insan işsiz
kalacaktır. Buna mukabil yeni meslek türleri ile 15-18 milyon insan iş imkanına sahip olabilecektir (Frank, Roehrig ve Pring, 2019:51-52). Bu yol
haritasına göre, ülkemizde yeni rasyonel eğitim modellerinin ve sistemlerinin oluşturulması gerekmektedir. Eğitim sistemimizin güncellenmesi
araştırma ve düşünmeye fırsat veren inovatif eğitimlere yol verilmelidir.
Unutulmamalıdır ki; evde, işte ve okulda gerekli olan eğitim, beceri,
yetenek ve teknik bilgi, teknolojiyle çok yakından ilgilidir. 100-150 yıl
öncekinden daha üretken ve daha teknik olmamızın ana nedeni, sadece
makinelerle somutlaşan teknolojik yapı değil, bunun yanında insanların
(işçilerin) sahip olduğu daha ileri teknik bilgi ve birikimdir (Acemoğlu ve
Robinson, 2014:78). Bunun getirdiği yeni üretim modelleri, insan yetiştirme ve yaşam sistemlerini tamamen değiştirmiş veya dönüştürmüştür.
21. yüzyılda ileri-sanayileşmiş ülkelerde ve merkezleri bu ülkelerde
bulunan çok uluslu büyük şirketlerin çoğunluğunda, beşeri sermaye kalitesine önem vererek uzmanlaşmış ve yeni model ürünlerle dünya pazarlarında rekabet edebilecek AR-GE bölümlerini oluşturmak temel politikaları
olmuştur. Bu ekonomik üretim stratejisi birçok ülkede 1970’lerin başından
itibaren, özellikle tıp, mekatronik, uzay-havacılık, iletişim, savunma-askeri silah, tarım ve tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde, bankacılık ve finans
sektöründe ileri teknolojik ürünler kullanılmaya başlanması, ağır sanayi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2

491

sektörlerindeki seri üretimlerde AR-GE faaliyetleri çok hızlı bir biçimde
yayılmış ve üretim metotları çok çeşitlenmiştir.
4. TÜRK UZAY TARİHİNİN GELİŞİM SÜRECİ VE
İLERLEMELERİ
Uzay çağı 1960 yılında Dünya - Ay ötesi gezegen ve yaşam formlarını
araştırmak için ilk kez Pioneer 5’in fırlatılmasıyla gökyüzüne olan merakımız gittikçe artmaya başlamıştır. Arkeo-gökbilim alanının ( atalarımızın
gökyüzü hakkında neler bildiklerini inceleyen bilim dalı) bugün ciddiyetle
ve önemle üzerinde durulmaktadır. Antik toplumların duvar ve taş kitabelerindeki yazıtlara ve resimlerine bakıldığında günümüzden çok daha ileri
medeniyete sahip oldukları söylenebilir. Göktürk Anıtlarında, Sümer Kitabelerinde, Hitit Hiyerogliflerinde Mısır Yazıtlarında ve Orhun Yazıtlarında,
İnka ve Maya duvar yazıtlarında ve hiyerogliflerde uzay ve yıldızlarla ilgili
bilgi ve şekiller bulunmaktadır. Bu durumları basit bir tarihsel süreç olarak
düşünmek bir eksikliktir ve tarihi yanlış anlamaktır. Zaman bölümleme
sistemi “takvimlerle” yapılır. Geçen zamanı ölçmek için, hareketleri düzenli olan ve gözlemlenen iki cisimden yararlanılmıştır; Güneş ve Ay’dır.
Onların hareketleri takvimlerin oluşumuna imkan sağlamıştır. Göktürkler,
oniki hayvanlı Türk takvimini kullanmıştır. Bir gün oniki eşit kısma ayrılır
ve her birine “çağ” denmiştir. Bunun yanında miladi takvim, hicri takvim,
jülyen takvimi, gregoryen takvimi, maya takvimi, mısır hiyeroglif takvimi
belirtilebilir. Bu takvimlerin hepsi gökyüzünü baz alarak oluşturulmuştur.
Sümerlerin (M.Ö. 3500-2000) tapınaklarına Ziggurat denmiştir.7 katlı bu
binaların en tepesinde rasathane ve matematik-astronomi eğitimi veren
okul olarak kullanılmıştır6. Mayalar M.Ö. 3379 yılında takvim kullandıkları ve takvimlerini 2012 yılına kadar sürmüştür. Bu kadim topluluklar,
gökyüzündeki gezegenler (Mars, Venüs, Merkür, Ay’ın) ve güneşin hareketlerini kullanarak takvim tablosu oluşturmuşlardır (www.tr.wikipedia.
org; www.turkcebilgi. com; erişim tarihi:05.05.2019). Bu insanoğlunun
geçmişten günümüze kadar yaşamın her döneminde gökyüzüne dönerek
yıllarını, iktisadi faaliyetlerini, ziraat dönemlerini, ticaret zamanlarını, göç
hareketlerini ve ibadet vakitlerini bir zaman cetveline göre meydana getirmişlerdir.
Türk tarihinde uzay ile ilgili pek çok bilgi, belge, yazıt, kitabe ve görseller bulunmaktadır. Tarihte astronomiyle ilgilenen pek çok Türk bilim
adamları olmuştur. Al-Fargani (?-840), Harizmi (780-850), El-Battani
(858-929), Es-Sufi (903-986), Buzcani (940-998), Beyruni (973-1048),
İbni Sina (980-1037), Ömer Hayyam (1045-1123), İbn-i Arabi (11651239), İbn-i Rüşd (1126-1198), Tus’lu Nasirüddin (1201-1274), Kadızade
6 Sümerler, matematik alanında ileri toplumlardandı. Dört işlemi ilk kez kullanan, dairenin
alanını hesaplayan, çarpma ve bölme cetvelerini bulmuşlar ve kullanmışlardır. Dünyada ilk kez
ay yılı hesabına dayanan takvimi bulmuşlardır.
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Rumi (1365-1430), Uluğ Bey (1394-1449), Ali Kuşçu (1475-1525), Mirim Çelebi (?- 1525), Takiyüdddin (1521-1585), Mehmet Fatin Gökmen
(1877-1955) gibi pek çok astronomi uzmanı Türk, bilim tarihinde yerini almaktadır. Bu saydığımız değerli bilim insanlarıyla uzaya aslında hiç
yabancı değiliz. Tam tersine bir çok keşif ve analizler, binlerce yıl önce
atalarımızın sayesinde ortaya konmuştur. Bugün uzay alanında yapılacak
tüm adımlar ve ilerlemeler aslında binlerce yıl önce atalarımızın keşifleri
doğrultusunda olacaktır.
Türk tarihinde astronomi ve uzay çalışmaları ile ilgili rasathaneler kurulmuştur. Kurulan rasathaneler gökkubbeyi tanımak için yapılmıştır. Ali
Kuşçu ve Uluğbey’in kurdukları rasathaneler en meşhur olanıdır. Türk
astronomi sisteminde zirve yaptığı dönem Semerkant ekolü diye bilinen
Uluğbey (1449) dönemidir. Yine Semerkant ekolünün Kadızade Rumi
(1365-1430), çalışmaları Türk astronomi tarihine altın harflerle geçmiştir.
Bu kişiler yüksek matematik, astronomi ve yıldız hareketleri konusunda
önemli eserler bırakmışlardır. Türk dünyasının astronomi ve matematik
alanlarında şöhrete kavuşmuş olan bilginlerinden Ali Kuşçu, Ay’ın ilk haritasını çıkaran kişidir. Türk tarihinin matematik ve astronomi alanındaki
ilk profesörü olmuştur. 1577 yılında Takiyüdddin bin Ahmet Efendi İstanbul’da Taksim bölgesinde rasathane kurmuştur. 1839-1847 yılları arasında iki adet rasathane Fransız Saint-Benoit okulunda ve Bebek’teki Robert
Koleji’nde açılmıştır. Osmanlı’da meteorolojinin kurumsallaşma çalışmaları 1867 yılında Kandilli Rasathanesi’nin kurulmasıyla başlamıştır. Bu
rasathane bir yangında tamamen yanmış, bunun üzerine 21 Haziran 1910
tarihinde bir tezkere ile Fatin Gökmen Hoca Kandilli Rasathanesi’nin
İcadiye tepesinde yeniden açılması için görevlendirilmiştir. 1925 tarihinde
Macarlarla kurulan ilişkiler sonucunda Budapeşte Rasathane Müdürü olan
Antal Rethly tarafından Ankara Etlik’te 12 Kasım 1925 tarihinde Meteoroloji Enstitüsü Kurumu kurulmuştur. Gökyüzü ile ilgili çalışmaların
koordinesi için 19 Şubat 1936 tarihinde Devlet Meteoroloji İşleri Umum
Müdürlüğü’nün kurulması kanunu kabul edilmiştir. Cumhuriyet döneminde pek çok kurum ve kuruluş, uzay ve uzaya yönelik olarak araştırmalar
ve çalışmalar yapmıştır. Bu kurumların son dönemdeki en önemlisi Türk
Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş7. (TUSAŞ)’dır.

7 TUSAŞ; Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI), 15 Mayıs 1984 tarihinde Türk Ticaret
Kanunu ve Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu uyarınca kurulmuştur. Türkiye’nin ve yurtdışı
müşterilerin askeri ve sivil havacılık ve uzay sistem ihtiyaçlarını karşılayacak tasarım dahil
teknoloji ve kabiliyetleri geliştirmek; sürekli iyileştirmelerle küresel rekabet ortamında
pazar payını artırmak; ülkesi, müşterileri, ortakları, tedarikçileri ve çalışanları için değer
yaratmaktır. Dünyadaki son teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek havacılık ve uzay
alanında öncü kuruluşlar arasında yer almaya kararlı olan TUSAŞ, Türkiye’de 21. Yüzyılda
yeni ufuklar açmayı hedeflemektedir (https://tr.wikipedia.org/wiki/TUSA%C5%9E; erişim
tarihi:05.04.2019).
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5. 21. YÜZYILDA UZAYDA EKONOMİK ANLAMDA
YAPILACAK ADIMLAR
Uzay maceramız bir zamanlar televizyonda seyrettiğimiz Uzay Yolu (Star
Trek) dizisiyle başlamış, günümüzdeü hedef noktalara ulaşmıştır. 1999’larda
hayal olarak görülen bu düşünceler artık iyiden iyiye realite kazanmış, günümüzde artık uzay ekonomik anlamda yüksek kazanç sağlayacak bir atıl sektör
durumundan çıkartılarak, bundan azami ölçüde faydalanıp, yüksek kar getirecek bir niteliğe dönüşmüştür. Özellikle son 10 yılda gerçekleşen teknolojik ilerleme ve gelişim son 120 yılda elde edilen değişime denk bir süreçtir.
Önümüzdeki 10 yıl içinde 150 yıllık bir teknolojik transformasyona neden
olacaktır. Teknoloji ve yenilik durumu iktisat literatüründe bilindiği gibi iktisadi büyümenin motoru olacaktır. İktisadi büyüme teorilerinde optimal büyüme oranının yakalanmasında devlet müdahalesine ihtiyaç duyulmaktadır
(Aksu, 2014:377).
Uzay ekonomisindeki araştırmalarda ve sektörel yatırımlarda devletlerin finansman gücü ve teşvik sistemi olmadan özel şirketler bu devasa
maliyetli çalışmaları tek başına yapamaz ve teknolojik harcamayı kaldıramaz. Uzay harcamaları büyük bir maliyet gerektirmektedir. Bununla birlikte büyük bir ekonomik riskte taşımaktadır. Bir yatırıma ilişkin riskin
ölçümü, projenin ekonomik ömrü boyunca karşılaşacağı belirsizliklere
ilişkin bilgileri gerektirdiği için oldukça güç bir uğraştır (Sarıaslan, 1997:
230; aktaran bknz: Bozkurt ve Ercan, 2016:16). Uzay sektörüne yönelik
yatırımlar; yatırım döneminin ve yatırımların geri ödeme süresinin uzunluğu, hukuki düzenlemelerin yetersizliği, başlangıç yatırım tutarının oldukça
yüksek olması, teknik ve finansal risklerin yüksekliği gibi özellikleriyle,
ticari karasal yatırımlardan ayrışmaktadır (Bozkurt ve Ercan, 2016:8).
Uzay üretim maliyetlerinde bilinmesi gereken ana nokta, harcama
kalemlerini belirlemektir. Bu kalemleri belirledikten sonra hangi üretim
modelini (kamu bazlı, özel sektör bazlı, karma bazlı, tek başına özerk bir
üretim vb.) ve hangi algoritmayı seçmek gerektiği önem taşımaktadır. Bu
maliyet-finansman sorununda, finansman desteği verecek kurum ve kuruluşlar yüksek risk karşısında nasıl davranacaklardır? Örneğin uzay madenciliği için “uzay maden robotu” yapmak veya uzay turizmi için “uzay
asansörü” yapmak gibi yüksek maliyet gerektiren araç ve aletlerin kim
tarafından nasıl yapılacak ve nasıl bir mali - finansman ağı (konsorsiyum
vb.) ile üretim gerçekleştirilecektir? Bugünden yarına ciddi büyük mali
kaynaklar bulup bu işe soyunmak için en az 10-15 seneye ihtiyaç vardır.
Uzaya yönelik yatırım yapmak isteyenlerin en önemli sorunlarının başında, uzay yatırımlarının mali - finansman sorunu gelmektedir. Bozkurt
ve Ercan (2016) çalışmasında bu sorunun gerekçelerini ve bu konudaki
düşünceleri şöyle belirtmiştir: “(i) uzaya yönelik yatırım projelerinin ya-
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tırım tutarlarının ve teknik risklerinin yüksek olması, geri kazanımın çok
büyük riskler taşıması (Livingston, 1999:1-7; Dos Santos, 2003:127-129);
(ii) uzaya yönelik yatırımlardan elde edilecek ürün ya da hizmetlerin pazarlanabilirliğinin şüpheli olması, buna mukabil getireceği çok büyük kazanç ve karı içinde barındırması; (iii) uzayda gerçekleştirilmesi muhtemel
faaliyetlerle ilgili yasal düzenlemelerin yeterli seviyede olmaması ve güç
hegemonya mücadelesi sürecinde hakkaniyetli ve yeterli bir hukuk sisteminin eksikliğinin hissedilmesi (Livingston, 1999:1-7; Lark, 2005:1-13);
(iv) uzaya yönelik potansiyel yatırımların, yatırım döneminin oldukça uzun
olması, kısa dönemde uzaydan elde edilecek kar ve gelir beklentisinin çok
düşük olması; (v) piyasa şartlarındaki belirsizliğin fazla olması, hangi
ürününün nasıl değerleneceği ve piyasalarda nasıl fiyatlandırılacağı konusunda bilgi ve data yetersizliği (Peeters vd., 2005:834-839); (vi) uzaya
özgü risklerden ötürü, uzaya yönelik potansiyel yatırımların değerinin ne
olduğu ile ilgili olarak fon sahiplerine yönelik yeterince bilgilendirilmede
bulunulamaması ve hangi ürün borsalarda ne şartlarda ve nasıl satılacağı, nasıl bir ekonomik ve hukuki düzenleme getirileceği belirsizdir (Lark,
2005:1-13); (vii) uzaya yönelik potansiyel yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyen işletmelerin, aile, arkadaş, melek yatırımcı ya da girişim
sermayedarı gibi fon sahiplerini, yatırımların başarılı olacağına inandıramaması, uzay pek çok kişi ve kurumlar için belirsiz ve hayal olarak algılanması (Foust, 2007:1-5) ve (viii) uzaya yönelik potansiyel yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyen taraflar ile finansörler arasındaki dil sorunu
yanında ülkeler ve firmalar arasında ciddi bir rekabet ve ortak paydaş
olma konusunda menfaat çatışmasının olması (Peeters vd., 2008:1-9) olarak sıralanabilir” (aktaran bknz: Bozkurt ve Ercan, 2016:6-7).
6. UZAY EKONOMİK FAALİYETLERİNİN İKTİSADİ
BÜYÜME İLE İLİŞKİSİ
Uzayın iktisadi büyüme üzerindeki etkilerini tespit ederken, daha önce
geliştirilen iktisat teorilerinden hareketle yeni bir denklem grubu oluşturmak gereklidir. Pek çok faktör iktisadi büyüme üzerinde etkilidir. Genelde
bunlar içsel büyüme değişkenleri olarak kabul edilmektedir. Uzayın büyüme üzerinde yapacağı etki fiziki sermaye artışına bağlı olarak değişecektir.
Bu bağlamda uzaydaki meteorit yapılarından değerli mineral ve maden
elde edilimi önem arz edecektir.
Joseph Schumpeter (1970), iktisadi büyümeyi temel olarak, teknolojik yeniliklere bağlamaktadır. Bu yenilikler içsel bir durum arz eder görüşünü benimsemiştir ve hatta kapitalizmin temelini de teknolojik yatırımlara
ve bunların getirdiği yeniliklere dayandırmaktadır. Schumpeter, neoklasiklerle aynı görüşü savunur. Söz konusu firmalar teknolojik yenilikleri takip ederek kendilerine uygun olan teknolojileri satın alırlar. Schumpeter,
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neoklasik yaklaşımdan farklı olarak teknolojik yenilik kavramının alanını
genişletmiş, teknolojik yenilik kavramını sadece üretim sürecinde yeni bir
tekniğin kullanılması olarak değil, aynı zamanda yeni bir malın üretilmesi,
yeni pazarların açılması, yeni pazar örgütlenmelerine gidilmesi, yeni hammadde kaynaklarının bulunması gibi süreçleri de kapsayan 4 temel görüşe
dayanan bir kavram olarak tanımlamış ve bunun üzerine teknolojik yenilik
fikrini oluşturmuştur (Aksu, 2014:364-365).
Solow’un (1956:65-94) iktisadi büyüme modelini dört değişken şeklinde geliştirmek ve uzay ekonomi modeline uyarlamak mümkündür: Gelir
(Y), fiziksel-maddi sermaye (K), emek (beşeri sermayenin kalitesi) (L) ve
teknolojik bilgi düzeyi ya da işgücü etkinliği (A). buna ilaveten uzaydan
elde edilen fiziki mineral-sermaye (U), bilinmeyen şartlar (X), t zamanındaki üretim fonksiyonu (Aksu, 2014:372) olarak yazmak mümkündür;
Y(t) = F [K(t),A(t),L(t),U(t),X(t),..]

(1.1)

AR-GE sektöründe L ve K kullanılmaz. Sektörde artan verim yasası
geçerlidir. Teknoloji sınırsız büyüyebilmektedir. Yeni teknolojilerin patenti, ara malları sektöründe sadece bir tekel firmaya, “sermaye malları” üretimi için satılır. Teknolojik değişimler tamamen dışsaldır. Uzaya yönelik
her yatırımın geri kazanım olarak katma değer etkisi, 1’e 100, hatta 1’e
200 katlık bir katma değer yaratacaktır. Bu durum büyümenin motoru olarak önem arz edecektir. Nasıl bir iktisadi büyüme şartları ile karşı karşıya
kalacağımızı bir hayal ediniz lütfen?
Birinci modelde (yayılma-taşma modeli); Arrow (1962:155-173),
Romer (1986:1002-1037) ve Lucas (1988:3-42)’ın öncülük ettiği taşma
(spillover) modelleri, bir ekonomide teknolojinin özel araştırma etkinlikleri ve beşeri sermaye birikimi tarafından yaratıldığını iddia etmektedir. Varsayım olarak teknoloji, beşeri sermaye birikimi ve firmaların araştırma faaliyetleri sonucunda üretilir. Bu analizin altında yatan ana neden, dünyada
tek ekonomik güç sahibi olabilmektir. Aslında bu modeller uzay alanında
teknolojik bilgiyi kullanmanın getirisinin tahmin edilenden çok büyük olduğudur. Firmalar ve devletler, bugün bunun farkına varıp, amansız bir yarışa girmişlerdir. Solow modelinin dışsal olarak aldığı teknolojiyi bu grup
içselleştirerek aynı zamanda, eksik rekabet, aşırı kâr gibi teorik sorunları
da, firmaların kâr motivasyonu sonucu yaratılan teknolojiye bağlamakla
ortadan kaldırmaktadır (Aksu, 2014:376).
İkinci modelde ise, büyümenin kaynağı yeni teknolojilerdir. Teknolojik yenilikler içseldir. Beşeri sermaye dışsal bir faktördür. İçsel büyüme
modellerinde ortak olan görüş, büyümenin belirleyicilerinin çok sayıda olduğu ve bunların sistem içinden belirlendiğidir (Aksu, 2014:376). Aslında
bu ekonomik modeller yeniden yorumlanmasına ve merkantilist ekonomi
okulunun yeniden analizine ihtiyaç vardır. Uzay ekonomi ve kamu sektörü
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bu açıdan yeniden yorumlanmalıdır.
Paul M. Romer’e göre, teknolojik değişme, ekonomik büyümenin temelini oluşturmaktadır. Teknolojik değişme sermaye birikimini özendirici
bir rol oynamakta ve bu iki unsurun etkisiyle işgücü başına prodüktif çıktının artmasına imkan sağlar. Devletin sağlayacağı piyasa teşvikleri ile özel
firmaların piyasada rekabet şartlarına bağlı olarak yeni teknolojik ürünleri
ve teknolojik değişimleri temel alan bir politika kendiliğinden oluşacağından daha kaliteli ürün piyasaya çıkacak ve talebi bir şekilde canlandıracak,
pazar ve büyüme artış trendine girecektir (Romer, 1990:71-102: aktaran
bknz. Aksu, 2018a:82-83). Burada devletler özel firmalara uzayın teknolojik gelişmini bırakması ve sadece destekleyici olması gibi nedenler, bilgi
edinme yasası ve uzay teknolojik ürünlerinin aşırı pahalı olması ve ticari
sır olarak paylaşımının önüne geçilmesi amacıyla teşvik edilmektedir. Nitelikli emeğin (H), bilginin (B) ve teknolojik yeniliklerin (A) uzun dönem
büyüme ile ilişkilerini gösterme çabaları açısından önemli bir katkı sağlamıştır. Sanal ilişkiler üzerine kurulu olması gerçekçi ekonomik ilişkileri
anlamakta ve yorumlamakta yetersiz kalmıştır. Nitelikli beşeri sermaye
(emek), büyümeyle ilgili değer yaratan unsur olarak karşımıza çıkmakta ve
verimliliğin kaynağı olarak görülmektedir (Romer, 1990:71-102; aktaran
bknz. Aksu, 2014:377-378).
Paul M. Romer (1990:78-88), iktisadi büyüme kaynağının temelini
ve büyüme modelini 4 temel unsura dayandırmıştır (aktaran bknz: Aksu,
2014:377-378). Buna uzayın getirdiği yatırım malları ve katma değerleri
denkleme kattığımızda 7 temel değişkenin büyüme üzerindeki etkilerini
ortaya koymuş oluruz. Bu bağlamda uzay için geliştirilen yatırım ve teknolojik inovatif dönüşümler dışsallık etkisini gösterecektir;
1- Büyümenin motoru yeni geliştirilen teknolojik altyapılar ve gelişmelerdir.
2- Bu teknolojiler ekonominin kendi içsel yapısı sonucunda oluşur.
3- Yeni tasarım ve ürünler kolay ulaşılabilen ya da kısmen ulaşılabilen mallardır.
4- Beşeri sermaye dışsal kaynaklı bir faktördür.
5- Uzay için geliştirilen beşeri sermaye kalitesi, yatırım malları ve
teknolojilerin kullanımı pahalı ve kolay olmayan malları kapsamaktadır
(robotlaşma, otomasyon, çipleşme ve yapay zeka formlarının oluşturulması ile teknolojiyi içselleştiren bir faktör olarak kabul edilebilir).
6- Uzaydan elde edilen mineral ve fiziki sermayeler (Bu etken kısa
dönemde dünya ekonomisi üzerinde artı değer yaratır. Ancak uzun dönemde kolonileşme sürecinin artması ve teknolojik bilgi birikiminin taşmasını
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önleyecek koruyucu politikalar dış kaynaklı bir faktör olarak karşımıza çıkacaktır).
7- Uzay alanında yapılan teknolojik icat ve inovatif ürünlerin geliştirilmesiyle diğer sektörlere yapacağı pozitif etkiler ve diğer ürünleri geliştirmeler kısa dönemde ciddi katma değer yaratacaktır.
Buna göre uzay ekonomik faaliyetlerinin iktisadi büyüme üzerinde
etkili olabilecek değişkenleri 14 başlıkta ele almak mümkündür. Yukarıda belirttiğimiz üretim yönlü iktisadi büyümeyi uzay ekonomisine yönelik
olarak genişletmek istersek, bu bağlamda dünya gelirini basit bir üretim
fonksiyonu şeklinde, şöyle bir denklemle açıklamak mümkündür (Özgüven, 1988:37; aktaran bknz: Aksu, 2013:7-8; Aksu, 2018a:16);
Yt = f (Kt,Lt,Tt,Ft,Et,St,Mt,Pt,Dt,Nt,Ut,Rt,Ct,Xt,...)			

(1.2)

GSMH (Y) = α + β1K + β2L + β3T + β4F + β5E + β6S + β7M + β8P + β9D +
β10N + β11U + β12R + β13C + β14X + е
(1.3)
α = Sabit terim.
β1, β2, β3 = Bağımsız değişkenlerin katsayısıdır. Değişkenler ≠ 0 değildir.
е = denklemin hata terimidir.
LogGSMH = α + β1LogK + β2LogL + β3LogT + β4LogF + β5LogLE+ β6LogS+ β7LogM+ β8LogP + β9LogD + β10LogN + β11LogU +
β12LogR+ β13LogC + β14LogX + е
(1.4)
(equation 2)
tesi,

Yt = Belli bir dönemdeki dünyanın toplam üretim miktarı ve kapasiK t = Belli bir dönemdeki dünyanın sermaye-kapital miktarı,

Lt = Belli bir dönemdeki kullanılan uzay alanında yetiştirilmiş nitelikli beşeri sermaye miktarı
Tt = Belli bir dönemdeki uzay alanına yönelik teknoloji kullanım mik-

tarı ve seviyesi,

Ft = Belli bir dönemdeki uzay alanına yönelik sektörel yatırımların
finansmanı,

Et = Belli bir dönemdeki uzaya yönelik bilgi birikimi, eğitimin düzeyi
ve kalitesi.
St = Belli bir dönemdeki dünyanın enerji üretim araçları, kapasiteleri,
stokları ve kalitesi,
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Mt = Belli bir dönemdeki dünyaya getirilen maden ve diğer önemli
minerallerin kullanımı, satışı ve üretim sürecine sokulması,

Pt = Belli bir dönemdeki dünyanın üretimdeki verimlilik süreci ve

devletlerin üretim politikaları,

Dt = Belli bir dönemdeki dünyanın dışarıdan getirilen değerli madenlerin ticaret politikaları, uygulamaları ve kullanımı,
Ut = Belli bir dönemdeki dünyadan uzaya gidenlerin yaptığı turizm ve
seyahat geliri,
Nt = Belli bir dönemdeki dünyanın nüfus miktarı ve doğum / ölüm
dengesi,
Ct = Belli bir dönemdeki dünyadan diğer gezegen ve galaksilere yapılacak yolculuk ve kolonileştirme sürecinin maliyeti,
Rt = Belli bir dönemdeki dünyanın uzaya yönelik yaptığı yatırımların
getiri riski,
Xt= Belli bir dönemdeki dünyanın üretim seviyesinde artışa neden
olabilecek diğer bilinmeyen üretim materyal ve mineral faktörlerini belirtmektedir. Xt bu bağlamda çok kapsamlı bir durumu ihtiva etmektedir.
Bu genişletilmiş üretim fonksiyonunu daha da genişletmek mümkündür. Gelecekte bu denkleme bugün bilinemeyen diğer başka faktörlerde
eklenebilecektir.
Denklemin sol tarafı dünyanın ortalama üretim seviyesi ve çıktısını,
sağ tarafı ise dünyanın üretime giren tüm faktörlerinin niteliklerini ve miktarlarını gösteren girdilerini gösterir. Girdiler artıkça, ya da girdilerdeki
verimlilik oranları arttıkça, bir ülkede büyüme de hızlanır ve artar. Buna
bağlı olarak gelirde de artış olur (Özgüven,1988:37). Ancak bu denklem
kısa dönemde etkili olacağı ve uzun dönemde çok bilinmeyenli değişkenlerin sisteme entegre olabileceği aşikardır.
Uzay ekonomisi 6 ana konuda yapılan iktisadi faaliyetleri kapsamaktadır;
•

Uzay madenciliği ve değerli taşların elde edilme süreci,

•

Uzay turizmi ve diğer gezegenlerde kolonileşme sürecine geçiş,

• Uzay kamusal alanında askeri, iletişim ve haberleşme sistemleri
ile diğer uluslara karşı tedbir alma,
•

Uzayın kamusal egemenliği ve mülkiyet haklarının sağlanması,

•

Uzaya endeksli yeni meslek türleri ile sektörlerin ortaya çıkması,

•

Uzay teknolojik ürünleri sanayi geliştirme süreci.
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Tablo 1: ÜLKELERİN UZAY AJANSLARI VE BÜTÇELERİ (2019 YILI)
ÜLKELER
ABD

Fransa

ÜLKE UZAY AJANSLARI

YILLIK
BÜTÇE*

NASA

$17,3 milyar

ESA (Avrupa Uzay Ajansı)

4,58 $ milyar

CNES (Fransa Ulusal Uzay
Araştırmaları Merkezi)

2,49 $ milyar

Hindistan

JAXA (Japonya Uzay Araştırma
Ajansı)
RKA (Rusya Federal Uzay Ajansı)
DLR (Alman Havacılık ve Uzay
Merkezi)
ASI (İtalyan Uzay Ajansı)
ISRO (Hindistan Uzay Araştırma
Organizasyonu)

Çin

CNSA (Çin Ulusal Uzay Yönetimi) 500 milyon $

Japonya
Rusya
Almanya
İtalya

Birleşik Krallık
Cezayir

BNSC (İngiliz Ulusal Uzay
Merkezi)
Cezayir Uzay Ajansı (Cezayir
Uzay Ajansı)

2,1 milyar $
1,4 milyar $
1,242 milyar $
1 milyar $
815 milyon $

$414 million
360 milyon $

Belçika

CSA (Kanada Uzay Ajansı)
NSAU (Ukrayna Ulusal Uzay
Ajansı)
BIRA-IASB (Belgian Institute for
Space Aeronomy)

Brezilya

AEB (Brezilya Uzay Ajansı)

219 milyon $ [21]

İspanya

CDTI (İspanya Uzay Ajansı)
SRON (Hollanda Uzay Araştırma
Kurumu)
KARI (Kore Havacılık ve Uzay
Araştırma Kurumu)

175 milyon $

SSO (İsviçre Uzay Dairesi)

110 milyon $

İsveç

SNSB (İsveç Ulusal Uzay Kurulu)

100 milyon $

Türkiye

TUA (Türkiye Uzay Ajansı)

4.24 milyon $

Kanada
Ukrayna

Hollanda
Güney Kore
  İsviçre

321 milyon $
250-300 milyon $
230 milyon $

160 milyon $
150 milyon $

Uzay Ajansı (Listelenmiş
~33,6 milyar $
bütçelerin toplamı)
Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Uzay_ajanslar%C4%B1_listesi *2019
yıllık bütçesidir.
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GRAFİK 1: ÜLKELERİN UZAY ARAŞTIRMA BÜTÇELERİ (OECD-2013)

Kaynak: OECD 2013 verilerinden alınmıştır.; https://evrimagaci.org/ulkelerinuzay-arastirmalari-butceleri-4080; erişim tarihi:05.04.2019.
Tablo 2: Bazı Ülkelerin Uzaya Yönelik Yatırım Programları ve Projeleri
Ülke ve Uzay Ajansı
ABD
(NASA)
https://www.nasa.gov/

Rusya
(Federal Uzay Ajansı)
http://en.federalspace.ru/
Japonya
(JAXA)
http://global.jaxa.jp/

Planlanan Yatırım Faaliyetleri
ABD, uzaktan algılama uydu serileri (Landsat)
ile dünyayı gözlemleme faaliyetlerine devam
etmeyi; Mars Keşif Programı ile Mars’ın
yüzeyini ve atmosferini incelemeyi ve bilimsel
amaçlı uyduları kullanarak Radyasyon Kuşağı
Fırtınalarını İncelemeyi amaçlamaktadır.
Rusya, ulusal uzay programı ile yaşam
standartlarını artırmayı, ekonomik büyümeye
destek olmayı ve özellikle ulusal güvenliği
sağlamayı, temel hedef olarak belirlemiştir.
Japon Uzay Araştırma Ajansı’nın resmi internet
sitesinde yer alan bazı projeler şu şekilde
özetlenebilir:
- Epsilon isimli uzay fırlatma aracını
geliştirmek.
- Küresel değişimin gözlenmesini yardımcı
olacak bir uydu geliştirmek.
- Merkür’ün sırlarını aydınlatma projesini
(BepiColombo)hayata geçirmek.
- 1999JU3 adlı asteroite ulaşmak.

ÇİN
(CNSA)
http://www.cnsa.gov.cn

Çin, uzaya yönelik güçlü bir taşıma sistemi
geliştirmeyi; her türlü uydudan oluşan bir
uzay altyapısı kurmayı; insanlı uzay uçuşlarını
çoğaltmayı ve uzayın
derinliklerine yönelik bilimsel çalışmalar
yapmayı planlamaktadır.
HİNDİSTAN
Hindistan, kırsal kesimler ile olan bağlantıyı
(ISRO)
sağlamak, güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak ve
http://www.isro.gov.in/
mobil hizmetler sunabilmek için uydu tabanlı
iletişim ve navigasyon sistemlerini geliştirmeyi;
uydu fırlatma aracı üretmeyi ve Ay’ın oluşumunu
ve evrimini incelemeyi amaçlamaktadır.
Avrupa Uzay
ESA, Mars’ta hayat olup olmadığını
Ajansı (ESA)
incelemeye; yeni nesil bir fırlatma aracı
http://www.esa.int/ESA
üretmeye ve GPS navigasyon sistemine rakip
yeni bir navigasyon sistemi kurmaya yönelik
projelere sahiptir.
Türkiye http://uzay.
Türkiye’nin halihazırda ulusal uzay
tubitak.gov.tr/
programlarının oluşumuna öncülük eden
kurum, Uzay Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY)’dür. Tükiye’nin
Vizyon2023 projesi kapsamındaki hedefleri şöyle
özetlenebilir:
- Türk uzay kurumunun kurulması.
- Milli bir uzay politikasının oluşturulması.
- AR-GE faaliyetlerine öncelik verilmesi.
- Uzaya yönelik özel sektör faaliyetlerinin
teşvik edilmesi.
- Türksat 5 serili uyduların fırlatılması.
Kaynak:Bozkurt ve Ercan, IREM, 2016:6’daki tablosundan alınmıştır.

7. KAMUSAL ALAN OLARAK UZAY EKONOMİSİ VE
MADENCİLİK SEKTÖRÜ
Uzay ile ilgili yapılan araştırmalarda, bol miktarlarda mineral kaynak
bulunması dünyadaki kaynakların sınırlı olması ve hızla tükenmesi, uzay
sektörünün madenciliğe yönelmesinde (Danışman, 2019:130) temel etken
olmuştur. Uzaydaki madenlerin dünyaya getirilmesi uzaya gidilmesi noktasında birinci aşamayı oluşturmaktadır. Asteroidlerin ağırlıklı olarak altın, kobalt, demir, manganez, molibden, nikel, osmiyum, paladyum, platin,
renyum, rodyum, rutenyum ve tungsten içerdikleri bilinmektedir (Avşaroğlu, 2018:1-4).
Asteroitlerden zengin olma ümidi taşıyan maden arama şirketlerinin
çok büyük nakit akışı sorunu bulunmaktadır. Çünkü bu yatırımın ve harcamaların boşa gitmesi yüksek bir ihtimal durumundadır, bununla birlikte
risk oranı da çok yüksektir. Eğer uzayda zenginlikler varsa, madencilerin

ilk etapta onları bulmak ve almak için büyük fon sağlayıcılarına (maddi ve
parasal destekler almak vb.) ve tekno-robot araçlarının (yapay zeka formlu, black goo sistemlerinin) üretimine acilen ihtiyacı vardır. Asteroitlerden
maden elde etmek gezegen ve uydulardan materyal elde etmekten daha
kolay görülmektedir. Asteroitlerden maden elde edilip getirilmesi için 3
yöntem düşünülmektedir; birincisi, asteroitten elde edilen ham materyali
işlemek ve kullanımı için dünyaya getirmek, ikincisi, elde edilen ham materyali yerinde işleyip kullanmak ve gün geldiğinde kolonileşme için itici
bir kaynak olması, üçüncüsü ise, elde edilen ham madenleri ve materyalleri ay ve dünya yörüngesine taşıyıp, böylece materyallerin boşa gitmesinin
ve risk durumunun önüne geçmek. (https://en.wikipedia.org/wiki/Asteroid_mining; erişim tairihi:05.04.2020).
Bu sorunların yanında madencilik hakları, mülkiyet sahipliği, hukuki ve ticari düzenlemeler ve Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan küresel
anlaşmalar, gelecekteki çatışmaları önlemek için hukuki ve ekonomik düzenlemelerin şeffaflığı, adaletli olması ve tüm devletlerin işbirliğini mümkün kılan küresel bir çerçeve üzerinde anlaşılması çok önemlidir. Burada
önemli olan, sadece birkaç insan için değil, tüm insanlık için bu kazanç
elde edilmeli ve paylaşılmalıdır. Bu amaçla dünyaya yakın olan asteroitlerde bulunduğu tahmin edilen değerli madenlerin tahmini değerleri ve bu
madenlerden elde edilecek tahmini kar durumu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Tablo 3: Uzay Alanında Asteroitlerden Yapılacak Madencilik Sektörünün
Durumu
Asteroit Adı

Tahmini
Değeri
(1000 US
$)

Tahmini
Ortalama
Kar (1000 US
Hızı ΔV
$)
(km/saniye)

ANTREOS

5.570
milyar

1.250 milyar

5,439

2001 CC21

147 milyar

30 milyar

5,636

RYUGU

83 milyar

30 milyar

4,663

3554 AMUN

20 trilyon

8.6 trilyon

2.53001

Asteroitlerdeki
Maden İçeriği
Magnezyum
silikat, alüminyum,
demir
silikat
Magnezyum
silikat, alüminyum,
demir
silikat
Nikel,
Altın,
demir, kobalt, su,
azot,
hidrojen,
amonyak
Nikel,
Altın,
demir,
kobalt,
Platin, Elmas

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2

Asteroit Adı
2212
HEPHAİSTOS

Tahmini
Değeri
(1000 US
$)

Tahmini
Ortalama
Kar (1000 US
Hızı ΔV
$)
(km/saniye)
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Asteroitlerdeki
Maden İçeriği

Nikel,
Altın,
demir, kobalt,
Nikel,
demir,
DİDYMOS
84 milyar
22 milyar
5,162
kobalt
Nikel,
demir,
1992 TC
84 milyar
17 milyar
5,647
kobalt
1989 ML
Nikel,
demir,
14 milyar
4 milyar
4,888
kobalt
Platin,
nikel,
2011 UW58
8 milyar
2 milyar
5,187
demir, kobalt
Nikel,
Demir,
NEREUS
5 milyar
1 milyon
4,986
Kobalt
Nikel, Hidrojen
A m o n y a k ,
BENNU
0.7 milyar
0.2 milyar
5,096
Nitrojen, Altın,
Platin
Nikel,
Demir,
NYLIA
5 milyar
1 milyar
4.987
Kobalt
Magnezyum
silikat,
AMPOULOS
5.5 milyar
1.25 milyar
5.440
Alüminyum,
Demir silikat,
Platin, Elmas
Altın,
Elmas,
16000
PSYCHE 16
10000 trilyon
4.195
Platin,
Demir,
trilyon
Nikel
Altın,
Platin,
2 5 1 4 3
73.7 triyon
57 trilyon
12.132
Demir,
Nikel,
ITOKAWA
Kobalt
Kaynak: Richard Gertsch and Leslie Gertsch, “Economic Analysis Tools For
Mineral Projects In Space”, Space Resources Roundtable, 1997, pp.9.; Daniel
Mikelsten, “Intergalactic Travel and Asteroid Mining”, 2019, pp.28.
1.2 trilyon

0.4 trilyon

2.1593

Mars ve Jüpiter arasında bulunan Psyche 16 asteroiti, altın, demir ve
nikel dahil olmak üzere bir metal analoğunu içerir. Maden içeriği yoğun
ve oldukça büyük sayılabilecek Psyche 16 asteroidinin 1,7x1019 kg metal
içeriği olduğu bilinmektedir. NASA, asteroid Psyche 16’nın barındırdığı
demir cevherinin piyasa değerinin tek başına yaklaşık 8 katrilyon US $ değerinde olacağını hesaplamıştır. Bunun yanında platin, iridyum ve renyum
gibi teknolojik gelişmelerin çok ihtiyaç duymasına rağmen dünyamızda az
bulunması nedeniyle oldukça pahalı olan mineraller, asteroidlerden elde
edilmesi durumunda çok önemli bir ekonomik girdi yaratacaktır. Kısa bir
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süre içinde asteroidlerden 10 kentilyon $ elde edilmesi planlanıyor. Daha
anlaşılabilir bir tarifle; 10 trilyon doların 1 milyon katı. Bu rakam yıllık 78
trilyon $ dolarlık küresel dünya ekonomisinin katbekat üzerinde bir miktardır (Avşaroğlu, 2018:1-4).
Önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde 4 büyük uzay araştırma şirketi ve
uzay madencilik sektöründen 20-25 trilyon US dolar bir gelir beklenmektedir. 2030’dan sonra koloni oluşturmak için uzaya yönelik yatırımlar hızla
artacaktır. Artık hiç birşey eskisi gibi olmayacaktır. Yeni bir sistem ve yeni
bir düzen oluşacaktır. Ülke olarak buna ne kadar hazırız? Bu soruya net
cevap vermeliyiz: Hayır.
Uzaydan ekonomik menfaat elde etmek ve uzay sektörünün katma değerini sağlamak ilk etapta çok maliyet gerektirdiği gibi düşünülse de, geri
dönüşümü çok büyük karlar getirecek çok büyük bir kaynak ve atıl duran
bir servet gibidir. Uzay ekonomik sektörü tam olarak 82 sektörü ve alt
sektörü bire bir etkilemektedir. Merkezi Varşova’da bulunan PIAP Space
adlı şirket, Avrupa’nın büyüyen uzay ekonomisinden sektörel anlamda en
iyi şekilde yararlanan ve bu alanda ciddi yatırımlar yapan bir şirkettir. 2017
yılında uzay çalışma faaliyetlerine başlayan PIAP Space şirketi, gelişmiş
robotik sistemler, yapay zeka formları ve gezegen keşif araçları geliştirmektedir. PIAP Space’in CEO’su Mateusz Wolski, uzay alanında yapılacak tüm yatırımların “space development projects” şirketin büyümesinde
çok önemli bir rol oynadığını belirtmiştir. PIAP Space şirketi, Avrupa’nın
büyüyen uzay ekonomisinin oluşmasında küçük bir oranı temsil etse de
uzay sektöründe yaklaşık olarak 230.000 kişi istihdam edilmektedir. Bu
miktardaki sayılar Avrupa ekonomisinde istihdam edilenlerin %6 ila 9’una
karşılık gelmektedir (http://www.idemahaber.com/avrupanin-genisleyen-is-alani-uzay-ekonomisi/; erişim tarihi:05.04.2020).
Elması da bir yana bırakalım. En az altın kadar değerli olan Platin
madeni uzayda pek çok asteroitte var. Bilim insanları, yaklaşık 800 metre
genişliğinde bir asteroitin yalnızca birkaç metre derininden 50 milyar dolar değerinde 1300 ton platin çıkarılabileceğini belirtmektedirler. Dünyada madenlerin tükendiği bilinen bir gerçek fakat uzay, platin, paladyum,
osmiyum ve iridyum gibi el değmemiş madenlere hala çokça sahip. Bu
madenler askeri silah ve mühimmatta, mekatronik alanında, tıbbi ve yenilenebilir enerji cihazlarında, iletişim araçlarında, otomotiv sektöründe,
uydu sistemlerinde, katalitik dönüştürücülerde kullanılabildiği gibi, petrolün bitmesi durumunda araçlara yakıt alternatifi olarak da hücresel tamamlayıcı ve daha fazlasını üretim sürecinde sağlayabilecektir (https://www.
ntv.com.tr/turkiye/uzaymadenciligininhedefiplatin,SC4qoudtoketxiY7oEhlXw.; erişim tarihi:05.05.2020).
ABD, 2018’de keşif için asteroit göktaşı Bennu’ya robot uydu siste-
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mini indirmiştir. Bu robot uydu sistemi, ilk uzay madenciliği çalışmalarına başlayacaktır. Sadece bir asteroit olan Bennu’nun, trilyonlarca dolarlık
demir, kobalt, nikel, platin, amonyak, elmas ve altın gibi nice madenlere
sahip olduğu belirtilmektedir. Üstelik içi değerli madenlerle dolu büyük
gezegenler dışında sadece Bennu gibi değerli madenlere sahip binlerce asteroitte trilyon dolarlık servet ve kaynak bulunmaktadır. Özellikle Mars ile
Jüpiter arasındaki yörünge havzasında yüzen binlerce asteroit bulunmaktadır. Çıkartılacak madenler, türlerine kadar tek tek belirlenmiştir. Buna
göre asteroitlerden elde edilecek madenler; altın, kobalt, demir, manganez,
molibden, nikel, osmiyum, paladyum, platin, renyum, radyum, rutenyum
ve elmastır (https://en.wikipedia.org /wiki/Asteroid_mining; erişim tarihi:05.04.2020).
8. UZAYIN EKONOMİSİ VE TURİZM SEKTÖRÜ
Uzaya gitme fikri Fransız Jules Verne (1828-1905)’in 1865’te kaleme
aldığı “Ay’a Seyahat” adlı hikayesiyle, 1969’da Ay’a ayak basmadan 104
yıl önce tarihe not düşmüş, ilk kez uzaya gitmenin önemini insanoğlunun
kafasına yerleştirmiştir. Bu bağlamda Verne’in düşünce dünyasının ne kadar geniş olduğu ve 155 yıl sonra bunun önemi daha iyi hissedilmektedir.
İnsanoğlunun, uzayda farklı gezegenlere ulaşmak, ziyaret etmek ve koloni
kurmak isteği geçmişten günümüze kadar gelen bir hayal gibi görünse de,
özellikle uzay teknolojisinde meydana gelen önemli gelişmeler ve değişimler, hızlı inovasyon ve çağ atlatan icatlar sonucunda gidilmesi olanaksız gibi görünen gezegenlere, uydulara veya astereoitlere ulaşmak şimdilik
insansız robotik uzay araçlarıyla mümkün olmaktadır.
Günümüzde uzay turizmine büyük bir ilgi duyulmakta ve yatırımlar yapılmaktadır (Cohen, 2016:22-31; Crouch, 2001:213-219; Peeters,
2010:1625-1632; Reddy, Nica ve Wilkes, 2012;1093-1102; Ziliotto,
2010:1547-1552). Uzay araştırmalarına devletlerin yanında son dönemde özel yatırım şirketlerinin girmesiyle birlikte ticarileştirme süreci önem
kazanmaya başlamıştır. Bu süreçte uzay turizmi endüstrisinin gelişiminde
engel olan lansman maliyetlerinin de önemli ölçüde düşmesi uzay turizm
sektörünün gelişmesine imkan sağlamıştır (Ashford, 1990:99-104; Lappas, 2006:157-167; Launius, 2006:37-70; Peeters, 2010:1625-1632; Penn
ve Lindley, 2003:49-75; Reddy, Nica ve Wilkes, 2012:1093-1102). Bununla birlikte yolculuk sigortası ve taşıdığı ciddi riskler, uzay hukukundaki
eksiklikler, lansman maliyetleri, turizm operatör yükümlülüğü, araçların
donanım ve emniyeti ile hava sahası izinleri de dahil olmak üzere uzay
turizm endüstrisi normları, turizm seyahatinde bulunan sivillerin güvenli
bir şekilde uzaya gidip dönebilmesi için gerekli olan fiziksel eğitim ve zihinsel hazırlığın insan faktörleri ile birlikte uzay turizminde ciddi zorluklar
ve engeller çıkartacaktır. Yukarıda bahsettiğimiz durumlar uzay turizminin
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kısa süreli gezileri için bu konuları gündeme getiriyorsa da, uzun vadeli
daha derin uzay turizm yolculuğu ve gezegenler arası kolonileşmeyi içeren
durumlarda bu saydığımız faktörler yanında bilinmeyen daha başka faktörler karşımıza çıkabilecektir.
Uzay turizmini bu bağlamda değerlendirirsek, fertlere uzaya ait muhteşem bir yaşanmışlığı tecrübe olarak kazanma imkanı sunmaktadır. Eskiden hayal veya hikaye olarak adlandırılan bu yerlere bir adım daha yaklaşmayı mümkün kılmaktadır. Uzay turizmi her ne kadar bir hayal ve rüya
gibi görünse de, hizmet sektöründeki küresel rekabetin artması ve yenilikçi
teknolojilerin ortaya çıkması gibi nedenlerle gezgin ve maceracı turistlerin
ilgisini çekmektedir (Civelek ve Türkay, 2019:960-962).
Uzay turizmi, uzaya meraklı ve maceracı turistlerine uzay yolculuğu
ile ilgili doğrudan ve dolaylı olarak hizmetler sunmasının yanında, dünya
atmosferinden çıkarak görsel faaliyetleri, uzay sporları ve yeni havacılık
endüstrisinin oluşmasında devletlere temel altyapı bakımı sağlayan, uzayın ticarileşmesine imkan sağlayan (Beery, 2012: 25; Hobe, 2010: 1593;
Loizou, 2006: 289), turizmin çeşitlenmesi ve gelişmesinin bir sonraki en
önemli büyük adımı olarak kabul edilen (Cohen, 2016: 22) ve uzay turizmi uzaya yapılan yatırımların büyük ve önemli bir sürecin parçası olarak
gelişen ve içinde dinamik yapıyı barındıran önemli turizm argümanıdır.
Bunun yanı sıra uzay turizmi, temel amacı eğlence veya eğlence amaçlı
uzay teknolojisini geliştirmek olan dünya tabanlı simülasyonları, sporları,
rekrasyonları, turları ve yerçekimsiz deneyimleri de kapsamaktadır (Johnson ve Martin, 2015: 135; Spencer, 2004: 62; aktaran bknz: Civelek ve
Türkay, 2019:961-962).
Uzay turizminde 2050’den sonra hedeflenen bir takım çalışmalar bulunmaktadır. Bunlardan ilki, “uzay asansörü” fikrini ortaya atan Rus fizikçi
Tsiolkovsky (1895)’nin görüşünden ortaya çıkan bir düşünce olup, uzay
turizminin ilk önemli köşe taşını oluşturmaktadır. Bu fikri Arthur Clarke
(1979) ve Robert Heinlein (1982) romanlarında1 işleyerek, uzay asansörünün hayata geçirilmesi konusunda bilim dünyasında ciddi argümanlar
oluşturmuşlardır. Ayrıca, dünya etrafında dönen uydu sistemleri gibi özellik taşıyacak “uzay uydu oteli” projesi düşünülmektedir. Uzayda yolculuk
yapacak yıldız gemileri de belirlenmiştir; güneş yelkeni, nükleer roket sistemi, ramjet füzyonu, nanogemiler olmak üzere 4 tür yıldız gemisi mevcuttur (Kaku, 2014:313-321).
Aslında dünyada modern anlamda ilk turizm hareketi, ilk tur operatörlüğünü başlatan kişi olarak kabul edilen Thomas Cook tarafından 1841
yılında İngiltere’de, yaklaşık 750 kişilik bir grubu trenle (buharın ticari ha1 Arthur C. Clarke, 1979’da yazdığı “The Fountain of Paradise” ile Robert Heinlein,
1982’de kaleme aldığı “Friday” adlı romanlarında uzay asansöründen uzun uzun
bahsetmektedirler.
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yatta kullanılması sonucunda) yolculuk yaptırarak, bir kentten başka kente
götürmüştür. Böylece ilk turizm yolculuğu yapılmış ve tarihsel literatüre
girmiştir (Tunç ve Saç, 1998:12). Bugün uzay turizmi de emekleme safhasında olup, roket sistemlerinin ve araçlarının yapılmasıyla uzay sektörünün
gelişmesinde ilk gündem maddesi olarak girmiştir.
Uzay turizmi ile ilgili gelişmeler incelendiğinde 1954 yılında dünyanın en eski seyahat işletmelerinden biri olan “Thomas Cook”, ilk insanlı
yapay uydunun başarıyla fırlatılmasından üç yıl önce Ay turizmi için rezervasyon almaya başlamıştır. Bu tarihlerde Aya çıkmaya istekli ve meraklı turistler, bu seyahat acentası ile erken tarihli ödeme yapmak koşulu
ile ticari anlaşmalar yapmıştır (Chang ve Chern, 2016: 533; aktaran bknz:
Civelek ve Türkay, 2019:960-980). Ancak Thomas Cook adlı şirket geçen
yıl ekonomik kriz nedeniyle tüm acente, tur ve programlarına son vererek,
turizm tarihinin sayfalarına gömülmüştür.
Uzay şirketi Space Adventures, Gezegen Kaynakları projesi dışında
uzay turizmi faaliyetleri de yürütmektedir. Şimdiye kadar yediye yakın
turisti uzaya gönderen şirket, diğer çalışmalarına da devam ediyor. Bu
noktadan bakınca uzay turizmi de bir diğer önemli sebep olarak karşımıza
çıkıyor. Turizm faaliyetini bir devlet yürütüyorsa ABD’li milyarder Dennis
Tito’yu uzaya göndererek, ilk uzay turizmini gerçekleştiren Rusya gibi kazancın doğrudan nereye gittiği ortaya çıkmaktadır. Fakat ABD’nin teşvik
de ettiği özel şirketler tarafından turizm gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bu
turizm işinin vergi boyutu da ortadadır. Kaldı ki özel uzay şirketleri ilgili
ülke borsasında işlem görüyorlar veya görecekler ve de yatırımcı çekecekler. Kapsamlı bir uzay gezisinin fiyatının 30 milyon dolar civarında olduğu
belirtilmektedir. Ticari uzay yolculuğu seferleri düzenlemek adına kurulan
Virgin Galacticşirketi de 5 dakika yer çekimsiz Ay yörüngesinde kalma
ve toplamda 120 dakikalık bir yolculuk için kişi başına 200 bin dolardan
bilet satıyorken, ilk başarılı test uçuşundan bu yana şirket yaklaşık 10 bin
civarında rezervasyon alındığı iki saate yakın sürmesi beklenen turistik
uzay uçuşu için koltukların 250 bin dolardan satışa sunulacağı belirtilmektedir (Burak Eroğlu, 22.12.2017, “Uzay Ekonomisi: Trilyon Dolarlık Madenler, Mülkiyet ve Turizm”, https://konupara.com/ekonomi/uzay-ekonomisi-9801/erişim tarihi:05.04.2020).
Virgin Galactic Space Tur şiketinin Ticari Müdürü Stephen Attenborough, uzaya gitme ve uzaydan dünyayı görme talebinin artması sonucunda, Attenborough, ‘Uzay Gemisi 2’ isimli yeni bir aracın uçuş hazırlıklarını
yapmak için New Mexico’daki fırlatma üssüne taşındığını, uzaya gitme
isteğinde olan kişilerin yaptığı rezervasyon sayısının 10 bine dayandığı belirtilmektedir. 6 kişilik kabinlerle yapılmaya başlanacak olan uzay yolculukları 80-82 kilometre yüksekliğe taşımayı hedeflemektedir (Cahid Atik,
26.02.2020, “Uzay Yolculuğu İçin Rekor Başvuru! İşte Koltuk Fiyatı”;
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https://shiftdelete.net/virgin-galactic-uzay-yolculugu-icin-rekor-basvuru-aldi; erişim tarihi: 05.04. 2020). Böylece 80 km uzaktan dünyanın ¾’ü
görülebileceği belirtilmektedir. Aslında bu tur süreci, aya yapılacak uzun
süreli konaklamalı turizmin ilk adımını oluşturmaktadır. Değerli madenlere sahip olan uzayın bir sektör olarak sadece devletlerin alanında olmayıp, dünyanın çok zengin isimleri gelecekte tıpkı ada satın alır gibi Ay’dan
Mars’tan arazi alacak, belki de asteroit satın alacak orada madenleri işletecektir. Gelecekte olması plananan projeksiyonları incelediğimizde, ileri
sürdüğümüz bu düşüncelerin gerçekleşmesi imkansız değildir.
ABD merkezli özel uzay şirketi Space Adventures, Gezegen Kaynakları projesine kısa sürede çok sayıda milyarderi dahil etmeyi başardı.
Gezegen Kaynakları projesinin ortakları arasında Google eş kurucusu ve
Alphabet’in CEO’su Larry Page, Alphabet Yönetim Kurulu Başkanı Eric
Schmidt, Microsoft’un eski baş tasarımcısı Charles Simonyi gibi isimler
yer almaktadır, ayrıca isminin açıklanmasını istemeyen aktörler, Hollywood sanatçıları, mühendisler, milyarderlerde bulunmaktadır (Burak Eroğlu, 22.12.2017, “Uzay Ekonomisi: Trilyon Dolarlık Madenler, Mülkiyet ve
Turizm”, https://konupara.com/ekonomi/uzay-ekonomisi-9801/erişim tarihi:05.04.2020). Ayrıca, eşsiz bir hizmet olarak yörüngedeki uyduların
görevlerde kullanabileceği bir kıskaç geliştirmektedir. Bu kıskaç, devam
eden bir projenin parçası olarak tasarlanmıştır. PERASPERA adlı büyük
bir stratejik araştırma grubunun üyesi olan firma, Horizon 2020 programı
kapsamında fon temin etmiştir. Kopernik, Galileo ve EGNOS gibi programlar, her gün milyonlarca kişiye fayda sağlayan veri ve hizmetler sunmaktadır (http://www.idemahaber.com/avrupanin-genisleyen-is-alani-uzay-ekonomisi/; erişim tarihi: 05.04. 2020).
Artık yapay zeka ve robot sistemleri üretimin tüm sürecinde kullanılır
hale gelecektir. En son 2015’de ABD’de kabul edilen Space act yasası,
Amerikan vatandaşlarına uzayda ticari aramalar yapmaları ve buldukları madenleri çıkarmalarına hak tanımaktadır. Söz konusu yasa, Dış Uzay
Anlaşması ile ters düştüğü gerekçesiyle eleştirilmektedir. Bundan sonrada
başta Rusya, Çin ve Hindistan olmak üzere birçok ülkenin bu anlaşmadan
çekileceği ve uzay kaynakları arayışına girişeceği tahmin edilmektedir.
1979’da imzalanan Ay Sözleşmesi’nde ise, Ay ve tüm gök cisimlerin kaynaklarının insanlığın ortak mirasının bir parçası olduğu ifade edilmektedir.
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TABLO 4: UZAY TURİZMİ TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
Sınıfı

Astro Turizm

Dünya
Yörüngesinin
Ötesinde
Dünya
Yörüngesinde

Atmosferik

Türü
Ay ve Mars
Seferleri
Yörüngesel Uçuşlar
(350 km)
Yörünge Altı
Uçuşlar (100 km)
Yüksek İrtifa Jet
Uçuşları
(20 km)
Alçak Uçuşlar

Uzay Turizmi

Belirli Uzay
Turizm
Bölgeleri

Simülasyonlar

Uzay Tesisleri
Turları

Karasal Uzay
Turizmi
Bölgesel
Olmayan
Uçuşlar

Eğlence ve Eğitim
Turları
Uzay Turizmi ile
İlişkili
Seyahatler
Siber Uzay
Turizmi
Deneyimi
Popüler Kültür
Ürünleri

Örnekler
Henüz yapılmadı.
Uluslararası Uzay
İstasyonu tarafından
yapılan uçuşlar
Virgin Galactic
MIG 30 Uçuş
(Rusya)
Sıfır Yer Çekimi
Şirketi (ABD/Rusya)
Uzay Mekiği
Fırlatma
Simülatörü (Kennedy
Uzay Merkezi)
Kennedy Uzay
Merkezi
(ABD)
Parkes Uydusu
(Avustralya)
Uzay Yürüyüşleri
(Avustralya)
Göktaşı Toplama,
Sanal Uzay
Yolculuğu
ve Oyun Ortamları
Uzay Filmleri ile
İlgili
Seyahatler

Kaynak: Cater, C. I., Steps to Space; Opportunities for Astrotourism, Tourism Management,2010:
839.; Aktaran bknz: Civelek ve Türkay, 2019: 963’deki tablosundan alınmıştır.
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9. UZAYIN EKONOMİSİ VE UYDU ( SATELLITE)
SEKTÖRÜ
Uyduların temel işlevi basit bir haberleşme işlevidir. Bu işlevlerin çeşitlendirilmesi istenilen duruma göre değişim gösterir. Sinyaller yoluyla
iletişim sağlanır. Yer istasyonundaki alıcı-verici sistemler ile uydudaki alıcı-verici sistemler, belirli frekans tipleri ve kodlarla iletişim sağlanır (Yılmaz ve Salcan, 2008:30).
İnsanoğlunun uzaya yönelik çalışmaları eski kadim topluluklarından
itibaren başlamıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısında teknolojinin gelişmesine paralel olarak uzaya yönelik faaliyetler ve araştırmalar başlamıştır. İlk
olarak SSCB tarafından 1950’li yıllarda başlamış ve Sputnik adı verilen
ilk uydu uzaya gönderilmiştir. SSCB tarafından 1957’de yörüngeye yerleştirilmiştir. Sonrasındaki gelişmelere paralel olarak SSCB 1961 yılında
Yuri Gagarin ile uzaya giderken, ABD’de, 1969 yılında Neil Amstrong
ve arkadaşları Ay’a ayak basan ilk insanlar olmuştur. Bu yıllardan sonra
uzay çalışmaları, artan bir ilgi ve ivme ile sürmüştür. Bugün dünya yörüngelerinde 20.000 civarı insan yapımı cisim bulunduğu bilinmektedir.
Bunların 3.000 adedi uydu olup, geriye kalanı ise 10 cm’den daha büyük
boyutlu uzay kalıntılarıdır. Söz konusu 3.000 uydunun 1.000 kadarının ise
halen operasyonel olduğu değerlendirilmektedir. (http://www.gazitto.com.
tr/upload/files/ Lahika1_D%C3% BCnyada,%20%C3%9Clkemizde%20
ve%20TUSA%C5%9E’ta%20Ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilen%20UzayUydu%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1-Projeleri.pdf.;
Erişim tarihi: 05.04.2020).
Uydu sektöründen ve faaliyetlerinden dünyada dönen para 300-400
milyar dolar mertebesinde olup, bu rakamın çok daha fazlası 5 yıl içinde
3-4 kat artacaktır. SpaceX, 24 Mayıs 2019’da Dünya yörüngesine 60 adet
mini Starlink uydusu göndermiştir. Üstelik uzaydan internet teknolojisini
test etmek için gönderilen bu uydular daha başlangıçtır. Çünkü SpaceX,
on yılda 10 milyar dolar maliyetle toplam 12 bin uydu fırlatmayı planlıyor (Kozan Demircan, 10.11.2019, “Elon Musk Starlink Uyduları İle
Mars’a Nasıl Gidecek?”, https://khosann.com/elon-musk-starlink-uydulari-ile-marsa-nasil-gidecek/; erişim tarihi: 05.04.2020). Starlink uyduları,
2020’den itibaren uygulamaya sokulacaktır. Bu uydular vasıtasıyla internet hızı birkaç kat artacaktır (internet fiber sistemde %45-48 azalmaktadır). Finans sektörü, havacılık şirketleri ve istihbarat örgütleri bu gelişmeyi
yakından takip etmektedir. SpaceX şirketi, Mars’a gitmek için 10 yılda
30-50 milyar dolar harcamayı hedeflemektedir. Gelecek yüzyılda 1 milyon insanı kurmayı planladığı kente taşımayı düşünmektedir (Weinzierl,
2018:174). Ancak Mars’ta insanlı uzay istasyonu ve insanlı yer istasyonu
kurabilmek için harcanacak teknoloji ve lansman maliyeti en az 300-350
milyar US dolar civarındadır. ABD’nin, coronavirüs için 2 ayda bastığı 3.1
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trilyon US dolar para baz alınırsa, onda birine Mars’a yapılacak yolculuğun temel altyapı giderleri karşılanabilir. Burada önemli bir noktayı belirtmek gerekirse; Mars’a gitmek için 6-9 ay (180-270 gün) arasında seyahat
gerekmektedir. Bunun için uzay aracının yapımı ve inşası, dayanıklığı ve
dinamikliği ile yakıt olarak kullanılacak enerjinin niteliği, bunun yanında
en önemlisi uzay personelinin buna hazır olması ve yetiştirilmesi en iyi
tahminle 10-15 yıldır, kötümser açıdan bakılırsa, bu süre 25-30 yıldır. Neil
de Grasse Tyson ve Peter Diamandis dünyanın asteroit madenciliğinden
ilk trilyoner zenginleri olacaktır (Ellie Kaufman, 24.06.2015, “Daha Fazla Öğrenci Uzay Okuluna Gidiyor” (More Student Are Going to Space
School), (https://www.mic.com /articles/121233/more-students-are-goingto-space-school-and-it-may-be-a-better-idea-than-you-think; erişim tairihi:05.04.2020).
Uzay alanında önde gelen büyük girişimcilerden Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson, Paul Allen, James Cameron ve diğerlerinin büyük
katkılarıyla aşılması zor olan uzay harcamalarının maliyetlerini karşılayabilmek için servetlerini ortaya koyarak, çok büyük engelleri aşmışlar
ve büyük Mars projelerini hayata geçirmeye başlamışlardır. Bryce Space
and Technology’e (2017) göre, yeni şirketlerin uzay alanındaki yatırımı
2001’den 2008’e kadar yılda sadece 500 milyon US$ ‘dan, 2015 ve 2016
yıllarında yaklaşık 2.5 milyar US $’ a yükselmiş, 5 katlık artış göstermiştir
(Weinzierl, 2018:177).
Uygulamada uydular için uzay alanı dünya yüzeyinden 90 mil ile
22.300 mil arasındaki irtifayı temsil etmektedir. Bunlar dünyanın çeşitli
yörüngelerinde haberleşme, keşif, çevre gözetleme-izleme, istihbarat, konumlandırma, meteoroloji, bilimsel, füze erken uyarı sistemi, uzayın kontrolü ve diğer amaçlarla hizmet vermektedir (Yılmaz ve Salcan, 2008:30).
Dünya yörüngesindeki uyduların bir kısmı sadece görüntü alır ve bunlar istihbarat ve bilimsel gözlem amaçlı kullanılır. Uydular yörüngelerine göre iki alt gruba ayrılmaktadır. Kutuplardan geçen birinci gruptakiler
1.000-12.000 mil irtifadan ekvatora 90 derece açı ile geçmekte ve kutuplara doğru yol almaktadır. Oval olan ikinci tip uydular ise, 600-24.000 mil
irtifada zamanın çoğunu yarı kürenin bir tarafında geçirmektedir (Yılmaz
ve Salcan, 2008:31).
Ticari, bilimsel ve askeri amaçlarla kullanılan uydu sistemleri; uzayda
göreve ilişkin bilgileri toplayan uydular ile bu verileri alıp, işleyip ve dağıtan görev yüklerinden bağımsız yer istasyonlarından meydana gelmektedir. Uyduları, kullanım amaçlarına uygun olarak, gözlem, haberleşme, yön
bulucu / gösterici ve askeri amaçlı olarak gruplamak mümkündür. Alçak
İrtifa Uyduları (200-2.000 km), Orta İrtifa Uyduları (10.000-20.000 km.),
Dünya ile Eş Zamanlı Uydular (36.000 km ve üzeri) ve Yüksek Eliptik
Yörüngeli Uydular olarak farklı irtifa ve yörüngelerde görev yaparlar (Sel-
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man TENGÜZ, Uzay Gücü ve Uydu Sistemleri, 02.05.2016, https://www.
airnewstimes.com/selman-tenguz-uzay-gucu-ve-uydu-sistemleri-649yazisi.Html.; erişim tarihi: 05.04.2020).
Faaliyetini tamamlamış olan uyduların yerine ve artan uydu ihtiyaçlarını da karşılamak üzere yeni uydular da sürekli olarak hizmete alınmaktadır. Dünyadaki uydu üreticilerine bakıldığında, Lockheed Martin/ABD,
Boeing/ABD, Airbus/Avrupa, Thales Alenia Space/Avrupa, IAI/İsrail,
MELCO/Japonya, CGWIC/Çin gibi çoğunlukla hem havacılık hem de
uydu teknolojilerinde faaliyet gösteren firmaların, uydu pazarının önemli
bir kısmını üstlendiği görülmektedir. Anılan ticari kuruluşların yanı sıra,
NASA/ABD, CNES/Fransa, DLR/Almanya, ESA/Avrupa gibi ülkelerin
uzaya yönelik araştırma faaliyetlerini yürüten kuruluşlar da bulunmaktadır
(http://www.gazitto.com.tr /upload/files/Lahika-1_D%C3%BCnyada,%20
%C3%9Clkemizde%20ve%20TUSA%C5%9E’ta %20Ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilen%20UzayUydu%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1-Projeleri.pdf.; Erişim tarihi:05.04.2020).
Türkiye Türksat adlı iletişim uydusu ailesine sahiptir. Uzaya gönderilen ve yörüngeye yerleşen ilk uydumuz olan Türksat 1B 1994 yılında göreve başlamıştır. Onu 1996’da Türksat 1C, 2001’de Türksat 2A,
2008’de Türksat 3A, 2014’te Türksat 4A ve 2015’te Türksat 4B takip etmiştir. Türksat 1B 2006, Türksat 1C 2010 ve Türksat 2A 2016 yıllarında
görev ömürlerini tamamlamışlardır. Halen üretimleri devam eden Türksat 5A uydusunun 2020, Türksat 5B uydusunun ise 2021 yılında hizmete
girmesi planlanmaktadır. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ)
bünyesindeki Uydu Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde (USET)
üretilecek olan Türksat 6A haberleşme uydusunun 2020 yılında uzaya fırlatılması planlanmaktadır (Arda Mevlütoğlu, 26.12.2018, “Uzay Ajansı
ve Uzay Teknolojilerindeki Yeri”, https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/
uzay-ajansi-ve-turkiye-nin-uzayteknolojilerindeki -yeri/1349127.; erişim
tarihi:05.04.2020). Türkiye, uydu sahibi olan Avrupa’da 9, dünya’da ise 19
ülkeden birisidir. 2019 yılı itibariyle uzayda dünya yörüngesinde bulunan
2.200 adet aktif uydu bulunmaktadır.
Uzay sektöründe metre altı gözlem uydusu ve alt sistemleri, haberleşme uydusu ve alt sistemleri, uydu fırlatma sistemi, uydu veri işleme, depolama ve bilgi destek sistemlerinden meydana gelmektedir. Ülkemizdeki
uydu sistemlerini belirtmek gerekirse; TUSAŞ Uzay/Uydu Çalışmaları ve
Projeleri, Uzay ARGE-1, Dönence Projesi, GÖKTÜRK-1, GÖKTÜRK-2
ve GÖKTÜRK-3 Uydu Projesi, TÜRKSAT-5A, TÜRKSAT 6A Yerli Haberleşme Uydusu, GÖKTÜRK Yenileme Uydu Projesi, İmece Uydu Projesi belirtilebilir (https://www.hvkk.tsk.tr/Custom/Hvkk/247; http://www.
gazitto.com.tr/upload/files/Lahika1_D%C3%BCnyada,%20%C3%9Clkemizde%20ve%20TUSA%C5%9E’ta%20Ger%C3%A7ekle%C5%9F-
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tirilen%20UzayUydu%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1-Projeleri.pdf; erişim tarihi:05.04.2020).
Uzay teknolojilerini (örneğin uydu hizmetlerini) sıklıkla kullanarak
uzaya bağımlı hale gelen insanoğlunun, ilgili ürün ya da hizmetlerden fayda sağladığı ortadadır (Bozkurt ve Ercan, 2016:4). Ülkelerin saygınlık ve
caydırıcılık unsuru olan uzay faaliyetleri rizikosuz, hiçbir coğrafi kısıtlamaya tabi olmadan Dünya’nın askeri ve sivil açılardan önem arz eden bölgelerindeki bilgilere süratli, doğru ve güvenilir olarak erişilmesine imkan
sağlaması bakımından hayati bir öneme sahiptir.
Aktif Türk Uyduları ve Faaliyete Başlama Tarihleri:
•

Türksat 2A - 10 Ocak 2001

•

Türksat 3A - 13 Haziran 2008

•

Rasat - 17 Ağustos 2011

•

GÖKTÜRK 2 - 18 Aralık 2012

•

Türksat 4A - 15 Şubat 2014

•

GÖKTÜRK 1 - 5 Aralık 2016

Ülkemizin ''Uzay Ligi''ne girmesini sağlayan ve Türk Hava Kuvvetleri'mizin uydudan görüntü ihtiyacını karşılamak üzere ''Göktürk II E/O
Keşif ve Gözleme Uydusu'', azami yurt içi katkısı sağlanan Milli Proje
Modeli olarak başarı ile 686 km yükseklikteki yörüngesine 18.12.2012
tarihinde yerleşmiştir (https://www.hvkk.tsk.tr/Custom/Hvkk/247; https://www.aselsan.com.tr /2017_Faaliyet _Raporu_6314.pdf; erişim tarihi:05.04.2019). Göktürk II Uydusu, yurdumuzun tümünü görüntüleyebilmekte ve bu görüntüleri hızlı bir şekilde yere indirebilmektedir. Ülkemiz,
2023 yılına kadar Yer Gözlem, GPS, Sivil ve Askeri Haberleşme tiplerinde toplam olarak 17 Adet Uydu fırlatmayı planlamaktadır. Türkiye, kendi
uydusunu kendi roketiyle fırlatma yolunda kararlı adımlar atmakta, Karadeniz veya Güney Ege sahilinde Uzay Araçları fırlatma üsleri kurmayı
amaçlamaktadır.
Tablo 5: Uzaya En Fazla Uydu Gönderen Ülkeler

Kaynak: https://tr.euronews.com/programlar/space;Euronews’ten alınmıştır.
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10. UZAYIN HUKUKİ DURUMU VE SAHİPLİĞİ
Uzayda mülkiyet hakkı ve nasıl kullanılacağı konusunda ülkeler arasında mutabakat sağlanamadığından dolayı hukuksal büyük engeller ve
çözümlenmemiş sorunlar mevcuttur. Uzayın devletin egemenlik haklarından
birini oluşturmadığı ve hukuki niteliğinin serbestlik olduğu doktrinde kabul
edilmiştir. Serbestliğin devletlere uzayda iktisap edebilme hakkı verecek “res
nullius” mu şeklinde verecek yoksa devletlerin açık denizlerde olduğu gibi
eşitlik ve paylaşımcı olarak araştırma ve kullanım hakkı veren “res communis”
mi olduğu akademisyenler ve hukukçular tarafından tartışılmaktadır (Danışman, 2019:85).
“İnsanlığın ortak mirası” kavramı olan yerlere ilişkin bilim adamları ve
hukukçuların çoğunlukla kabul ettikleri noktaları belirtmek gerekirse; insanlığın ortak mirası olan yerler hakimiyet altına alınamaz. Aynı zamanda devletlerin toprağı üzerindeki hava sahasına egemen olduğu fikri uzaya uygulanamaz.
Bu bağlamda atmosfer ortamı ile uzayın nitelik olarak farkı vardır. Mevcut
havacılık anlaşmaları yalnızca hava sahası ile sınırlıdır uzayı kapsamaz. Bu
alanların işletimi ve yönetimi uluslararası statüde olup, devletler üstü dünya kamuoyu tarafından yapılır. Buralardan elde edilen kaynakları ve gelirleri adilane
ve eşit olarak paylaşımı esastır. Bu alanlar barışçıl olarak münhasıran dünya
kamuoyuna sunulan “open area” (açık alan) olarak kabul edilmektedir (Danışman, 2019:84). Örneğin, Hertzfeld ve Vonderdunk’a göre, uzayda mülkiyet
ve madencilik için özel yasalara kesinlikle gerek yoktur. Özel bir komisyon tarafından yürütülen “uluslararası sular”daki yönetim ve işletim sisteminde olduğu gibi, uzay içinde devletlerin hakimiyetinin ve mülkiyetinin
olmadığı bir yönetim sisteminin benimsenmesini önermişlerdir (Hertzfeld
ve Vonderdunk, 2005:81-99).
10 Ekim 1967’de yürürlüğe giren “Dış Uzay Anlaşması” uluslararası
kamuoyun nezdinde uzay hukukunun ve devletlerin uyması gereken durumlar nedeniyle uzay alanında temel hukuk argümanı olarak kabul edilmektedir. Birçok ülkenin imza atıp, kabul ettiği “Dış Uzay Anlaşması” nın
geçerliliği günümüzde de devam etmektedir (Burak Eroğlu, 22.12.2017,
“Uzay Ekonomisi: Trilyon Dolarlık Madenler, Mülkiyet ve Turizm”, https://
konupara.com/ekonomi/uzay-ekonomisi-9801/erişim tarihi:05.04.2020).
Bu anlaşmaya göre, uzay keşiflerinin tüm dünya ülkelerinin ekonomik
çıkarları ve siyasi-askeri menfaatleri doğrultusunda yapılmasını öngörmektedir. Ülkeler keşif ve madenlerin kullanımında özgür fakat ülkelerin
hiçbiri uzayda belirli bir alanı işgal etme veya egemenliğini ilan etme gibi
bir durum söz konusu değildir. Uzay madenlerinin barışçıl amaçlarla kullanılması ve ülkelerin uzayı askeri faaliyetler için kullanmasını da anlaşmayla kısıtlamaktadır (Burak Eroğlu, 22.12.2017, “Uzay Ekonomisi: Trilyon
Dolarlık Madenler, Mülkiyet ve Turizm”, https://konupara.com /ekonomi/
uzay-ekonomisi-9801/erişim tarihi:05.04.2020).
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Uzay araştırması yapan devletlerin Ay’da ve Diğer Gök Cisimlerindeki Faaliyetlerini Düzenleyen Anlaşma (Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies) kaleme alınmış
olup, 1972 yılından 1979 yılına kadar çok sert şekilde tartışılmış ve alt
komitelerde değerlendirilmiştir. 18 Aralık 1979 tarihinde Ay Anlaşması
olarak da bilinen yasa tasarısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından
kabul edilerek imzaya açılmıştır. 11 Temmuz 1984 tarihinde yeterli imzaya ulaştıktan sonra yürürlüğe girmiştir. Ay Sözleşmesi ve Ay Anlaşması
olarak da adlandırılan sözleşmeye göre, gök cisimlerinde gök cisimlerinin
yörüngesinde yargı yetkisi uluslararası topluluğa bırakılmaktadır. ABD,
Rusya, Çin, Japonya ve Hindistan tarafından bu anlaşma hiçbir şekilde kabul edilmemiştir. Kazakistan, Lübnan, Meksika, Pakistan, Peru, Filipinler,
Uruguay, Şili, Fas, Belçika, Hollanda, Avusturya ve Avustralya ise bu anlaşmayı kabul eden ülkeler arasında yer almıştır. Türkiye, devletlerin Ay’da
ve diğer gök cisimlerindeki faaliyetlerini düzenleyen anlaşmayı 23/2/2011
tarihli ve 6147 sayılı kanunla onaylamıştır. Eylül 2019’dan itibaren sadece
18 ülke anlaşmayı imzaladı veya onayladı (https://hukukbook.com/ devletlerin-ayda-ve-diger-gok-cisimlerindeki-faaliyetlerini-duzenleyen-anlasma/.;erişim tarihi : 05.04.2020).
NASA Genel Danışmanı ve ABD’nin Ay Antlaşması müzakerecisi
S. Neil Hosenball’ın, (2018 yılında) yaptığı açıklamaya göre, uluslararası
rejim kurallarının ve müzakerelerinin ay kaynaklarının kullanılması konusunda ve fizibilitesi yapılana kadar ertelenmesi gerektiğini belirtmiştir.
Uzayda müştereklik fikrine kesinlikle katılmadıklarını belirtmişlerdir (https://en.wikipedia.org/wiki/ Asteroid_mining.; erişim tarihi:05.04.2020).
ABD’nin 2015 tarihli “Uzayın Keşfi ve Kullanılması Hakkında Kanun”a (Space Resource Exploration and Utilization Act) göre, “ABD
vatandaşları tarafından uzay kaynaklarının ticari olarak kullanılmasının
kolaylaştırılması, ticari anlaşmalar için ekonomik açıdan uygun, güvenli
ve istikrarlı endüstrilerin ABD’de ki hükümet engellerinin kaldırılması ve
ABD’nin uluslararası yükümlülükleri uyarınca ve federal devletin yetkilendirmesi ve sürekli denetimiyle, zarara sebep olacak girişimlerden uzak
kalarak uzay kaynaklarının kullanımı faaliyetini yürütecek ABD vatandaşlarının haklarının teşviki” konularında yasa çıkartılmış olup, ABD’nin
yüksek menfaatiyle ve ona karşı olacak durumlarda güvence altına alınmıştır (Danışman, 2019:132-133). Yine aynı yasanın “Uzay Kaynağı ve
Uzay Kaynağı Hakları” adlı düzenlemeyle uzay madenciliği yapılması
konusunda özel sektöre ve vatandaşlarına koruma getirmiş, buna göre bir
asteroit kaynağı veya başka bir uzay kaynağı ile uğraşan ABD vatandaşlarına bu kaynaklara sahip olma, taşıma, kullanma ve satma hakkına sahip
olabilecektir (Danışman, 2019:133). Bu düzenlemelerle trilyonlarca US dolar
değerindeki madenleri çıkartma, sahibi olma, nakil işlemleri ve satma işi ga-
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ranti ve güvence altına alınmış olmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak 6 Nisan
2020’de ABD Başkanı Donald Trump, “Uzay Kaynaklarının Geri Kazanımı ve Kullanımı” konusunda Uluslararası Desteği Teşvik Etme İcra Emrini imzaladı. Buna göre; “ABD, ticari araştırma, kurtarma ve kaynakların
uzayda kullanımına katılma hakkına sahip olmalıdır. ABD, uzay alanını
“küresel müşterekler” alanı olarak görmemektedir. ABD, Ay Anlaşması’na
kesinlikle karşı çıkmaktadır”.
11. SONUÇLAR VE UZAYDA YAPILACAK YOL HARİTASI
Türkiye’nin ulusal uzay çalışmalarına yön verecek olan Mart 2005 tarihinde Ankara’da yapılan 11. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)
toplantısında, ülkemizin kullanacağı uydu ve uzay sistemlerinin (fırlatma,
uydu platform, faydalı yük, yer istasyonları, yörünge istasyonları) yerli imkanlarla geliştirilmesi öngörüldü (Yılmaz ve Salcan, 2008:33). Bu konuda
yapılması gereken yol haritasını maddeler halinde şöyle belirtmek mümkündür;
• Uzay madenciliği başta olmak üzere, uydu ve turizm gibi uzay faaliyetlerinin ilgili ülkelerin GSYH’sına trilyonlarca dolar katkıda bulanacağı da apaçık ortadadır. Bu bağlamda, devletin veya özel girişimin birlikte
veya tek başına faaliyetine izin veren hukuki düzenlemelerinin yapılması,
vergi indirimlerinden yayrarlanılması ve mali yönden teşvik edilmesi ve
bu konudaki çalışmalarının desteklenmesi gerekmektedir. Türkiye’nin,
uzay sektöründe var olan yarışta bir adım öne geçebilmek amacıyla uzaya
yönelik faaliyetleri düzenleyen gerekli mali ve yasal düzenlemeleri ivedilikle bir şekilde oluşturması gerekmektedir. Türk Uzay Ajansı önemli bir
adımdır.
• Önümüzdeki 15-20 yıl içinde uzay sektöründe var olmak gerekir.
Hedef nokta bu olmalıdır. Projeksiyonlar ve programlar buna göre oluşturulmalıdır. Alt-yapısı ve AR-GE’si sağlam bir temele dayalı olan ülkemizin
beşeri sermayesini bu alanlara kaydırmak gerekir.
• Uzay ekonomisi ve uzay kamusal sektörü anlamında bu tür vizyonların ve misyonların elde edilmesi zaman alacaktır. Ancak biz bu çalışmayı yaparken amacımız, bizden sonraki araştırmacılara yol göstermek
içindir. Devletimizin iktisadi büyümesi ve kalkınması için kilit sorunların
çoğu teknolojik ilerlemelere ve teknolojik yatırımlara yönelik olacaktır.
Ama aynı zamanda makro ekonomik anlamda iktisadi kalkınma, endüstriyel organizasyon, para ve bankacılık, kambiyo ve borsacılık, kamu maliyesi, iktisat tarihi ve diğer uzmanlık dersleri ile akademisyenleri için, uzay
ekonomisinin gelişimini anlama, geliştirme ve hatta şekillendirme çalışmalarına başlamak için gelecekte önemli bir stratejik alan olacaktır.
•

Uzay en son teknolojilerin ortaya konmasında işletmeler ve ino-
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vatif şirketleri için bu yüzyıl çok büyük fırsatlar sunmaktadır. Kazanılan
teknolojik bilgi ve tecrübelerin paylaşılmaması uzayda söz sahibi olmak
için gerekli şartlardan birisidir. Bu konuda Türk Havacılık ve Uzay A.Ş.
başarılı çalışmalar yapmaktadır. Çalışmalarında bir adım ileriye gidecek
yol haritası, stratejileri ve politikalarının acil oluşturulması gerekir.
• Uzay ve uzaydaki şartlara yönelik eğitim sisteminin oluşturulması
ve değişimin sağlanması gerekmektedir. Çünkü çok sayıda yeni meslekler
ve iş sahaları ortaya çıkacaktır. Bu yol haritasına göre, ülkemizde yeni rasyonel eğitim modellerinin ve sistemlerinin oluşturulması gerekmektedir.
Eğitim sistemimizin güncellenmesi araştırma ve düşünmeye fırsat veren
inovatif eğitimlere yol verilmelidir.
Tablo 6: Ticari Uzay Faaliyetlerine Katılan Şirketlerden Örnekler
		
Şirketler
(alfabetik
Sektör

Space access

Remote

Sektörel olarak)

Kuruluş
Yılı

Tam Zamanlı
Çalışan
İşgücü Sayısı
(2016)a
b

Üretimler / Hizmetler

Astrobotic

2008

11–50

Transportation to the Moon

Blue Origin

2000

875

Boeing Aerospace

1978

2,800

Crewed LEO transportation

Launch vehicles and engines, space
tourism

Masten Space
Systems

2004

11–50b

Suborbital launches of small
payloads

Orbital ATK

1982

12,700

Orbital launches of satellites and
ISS cargo

Sierra Nevada Corp.

1963

3,094

Cargo and crewed LEO
transportation

Space Adventures

1998

17

SpaceX

2002

5,420

Stratolaunch
Systems

2011

501–1000b

World View
Enterprises

2012

11–50b

High-altitude private spaceflight
balloons

United Launch
Alliance

2006

4,000

Orbital launch services

Virgin Galactic

2004

200

Space tourism; rapid commercial
flight

XCOR Aerospace

1999

23

Suborbital launches, human
spaceflight

Iceye

2012

11–50b

Planet (including
Terra Bella)

2010

251–500b

Earth imaging and video, data
provision

Spire Global Inc.

2006

101–250b

Data gathering; Earth observation
network

Analytical Space

2016

10

Optical LEO comms network, full
service

sensing

Crewed LEO, lunar transport, and
tourism
Reusable launch vehicles,
colonization
Air-launched orbital launch
services

Synthetic aperture radar remote
sensing
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Satellite
data access
and analytics

Habitats and

space stations

Beyond low
Earth orbit

Astroscale

2013

11–50

Bridgesat

2015

3

Optimal comms network, hardware

Kepler
Communications

2015

5

Internet communications to crafts
in orbit

n/a

5,000+

OneWeb

2012

101–250b

Oxford Space
Systems

2013

11–50b

Qwaltec

2001

58

Skywatch

2014

11–50b

Satellite data integration Earth
observation

Vector Space
Systems

2016

11–50b

Micro satellite space vehicle

Axiom

2015

b

11–50

Bigelow Aerospace

1999

135

Inflatable space habitats

Maxar

Space Debris Removal

Diversified: satellites, imaging,
robotics
Large-scale satellite constellation
Deployable satellite structures
Satellite and network operations

Commercial space station building
off ISS

Ixion Initiative
Team

2016

n/a

Commercial use of rocket upper
stages

Made In Space

2010

50

Additive manufacturing in space

Nanoracks

2009

40

Payload transport, deployment
hardware

Space Tango

2014

5–10

Deep Space
Industries

2012

11–50b

Asteroid mining

Golden Spike

2010

11–50b

Human lunar expeditions

Mars One

2011

11–50b

Mars colonization

Microgravity research platforms

b

Moon Express

2010

51–100

Planetary
Resources, Inc.

2010

11–50b

Moon exploration and mining
Asteroid mining

Kaynak: Matthew Weinzierl, 2018:178’deki tablodan alınmıştır.
List and descriptions of companies compiled from the Commercial Spaceflight
Federation website and author research.
Note: LEO is “low Earth Orbit.” ISS is the International Space Station.

a Employee data is from private communications with companies or Capital IQ, US Department of
Labor, unless otherwise noted:
b Data from Crunchbase;
c Capital IQ, third-party data.
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Giriş
Soğdlular, Soğdian’a diye bilinen İç Asya’nın bir bölgesinde yaşayan
bir kavimdir. İç Asya’nın önemli tüccar milletlerinden olup, Çin ile İran
coğrafyası arasında kalan geniş bir coğrafyada ticaret köprüsü işlevini görmüşlerdir. Poltik bir kimliği olmayan Soğdlular Ortaçağ’ın sonunu görmemişlerdir. Bu bakımdan süreklilikleri kesintiye uğramış, ortadan kaybolmuşlardır. Soğdlular üzerine yazılmış pek az çalışma bulunmaktadır.
Onlara ait kaynak azlığı ve sürekliliklerinin kesintiye uğraması bundaki
sebeplerdendir.
Soğd adı Farsça’da Suguda, Avesta’da Suğda olarak geçen kelime,
Müslümanlar tarafından Suğd veya Soğd olarak ifadelendirilmiştir. Bu
bölge Ceyhun/Amuderya ile Siriderya arasında kalan alanı kapsamaktadır.
İç Asya’nın önemli tüccar halkı olan Soğdlular, adlarından mülhem Soğdian’a olarak bilinen bir bölgede Eski ve Ortaçağ’da Çin ile İran coğrafyası
arasında ticaret yükünü sırtlamışlardır (Hudûd, 2008; İbn Havkal, 1939;
Makdisî, 1992).
İngiliz arkeolog Aurel Stein, 1907’de Soğd mektuplarını bulan kişidir.
Bunlar Yeşim Kapısı’nın batısında bir Çin gözetleme kulesinde Taklamakan Çöl’ünde bir karakolda bulunmuştur. Burada beş adet mektup tespit
edilmiştir. Mektuplara Çin sınır güvenliği tarafından el konulduğu düşünülmektedir. Bunları daha sonra önce Henning inceleme konusu yapmış,
ardından Sim-Williams ve arkadaşları tarafından tarihlendirilmeye çalışılmışlardır. (Henning, 1948; Grenet&Sims-Williams, 1987).
Bu mektuplar sadece geç antik dönem için bilgi vermekle kalmaz,
Müslümanların hâkimiyetlerinin ardından devam eden ticaret akışının hangi birikim ve düzen üzerine inşa edildiğinin ipuçlarını vermeleri bakımından da önem taşımaktadırlar. İslamiyet’ten sonra da Soğdlular önemli bir
tüccar grubu olarak ticari işleyişi devam ettirmişlerdir. Aynı zamanda Soğdça ilk dönem İslam hâkimiyetinde hala ticaret dillerinden birisini teşkil
etmekteydi. Soğdlular ticareti geniş alanlara vekiller aracılığıyla yaymayı
başarmalarının bir yansıması olan bu mektuplar, benzer uygulamanın Abbasîler döneminde devam ettiğini, birikimin aktarıla geldiğini göstermesi
bakımından da bir öneme sahiplerdir.
Bu çalışmada, İslam coğrafyacılarında geçen Soğdiana bölgesi ve
Soğd mektupları üzerine gelişen literatür, ortaya çıkan mektupların mahiyetleri incelenmiştir. Son olarak mektuplardan bir örnek eklenmiştir.
1. Bölüm Soğdiana ve Soğd Mektupları Çalışmaları
Soğdiana bölgesi, doğuda Fergana, kuzeyde Hârîzm, güneyde Hint
toprakları ve batıda Horasan şehirleri ile çevrilidir. Burada önemli iki nehir
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olan Zerefşân ve Kaşkaderya nehirleri aynı zamanda bölgenin en bereketli
alanlarıdır. Makdisî’de Soğd bölgesi, bir insana benzetilerek tasvir edilmiştir. Soğdiana bölgesi Müslümanların hâkimiyetinin ilk dönemlerinde
önemini korumuştur. İslam dünyası ile Çin arasında yapılan kara ticaretinde bölgenin işlevi devam etmiştir (Hudud, 2008; İbn Havkal, 1939; Makdisî, 1992).
Soğdiana bölgesinde Semerkant’tan Hokend’e kadar olan bir alanda
ticaret yolları üzerinde çok sayıda gelişmiş şehir bulunmaktaydı. İslam hâkimiyetinde bu ticaret yolu aktif biçimde kullanılmış bu şehirler gelişimlerini devam ettirmişlerdir. Çin’in Şian şehrinden başlayarak gelen bir İpek
Yolu, Gansu, Turfan, Tanrı dağlarını aşarak Fergana ve Hokend kentlerinin
ardından Semerkant’a ulaşmaktaydı. 10. yüzyıl İslam coğrafyacıları bu
bölgedeki gelişmiş şehirlerden bahsetmekte ve buradaki canlı pazarlardan
haberler zikretmektedirler. Aynı zamanda bölgenin refahı konusunda iyi
sözler söylenmiş, hayatın kolay ve ucuz olduğu noktasında ayrıntılar verilmiştir (Yakûbî, 2002: 20; İbn Hurdâzbih, 1967: 35-36; Hudûd, 2008: 63;
İbn Havkal, 1939; Makdisî, 1992; Marvazî, 1942: 13-29; Baipakov, 2000:
222; Bozkurt, 2000: 369).
İranî bir halkı olarak bilinen Soğdlular özellikle 4. ve 10. yüzyıl arasında ticaret sahasında önemli rolleri olmuştur. Çin ile ticaretlerinden dolayı Çinliler onları kayıt altına almışlardır. Tüccar bir kavim olmaları sebebiyle Soğdlular’da yazı geleneği gelişmişti ve bu sebeple onlardan arda
kayıtlar kaymıştır. Bunlar arasında önemli kayıtlardan birisi de Soğd mektuplarıdır. Soğd yazısının ilk örnekleri olan mektuplardan bazıları 1907’de
yılında tespit edilmiştir (Henning, 1948; Grenet&Sims-Williams, 1987;
Frye, 2009).
Soğd mektupları, Aurel Stein tarafından ortaya çıkarılmış, 1921 yılında Oxford’da yayınlamışlardır. Ardından Hanning, (1948), “The Date
of the Sogdian Ancient Letters” adıyla yeni bir çalışma yayınlamıştır.
Bunların ardından yapılan bazı çalışmalar şunlardır. Mektupların tarihi ve
içinde yer alan tarihsel veriler, F. Grenet- N. Sims-Williams, (1987), ”The
historical context of the Sogdian Ancient Letters,” , Soğd mektuplarının
metni ve dil bilim incelenmesi, N. Sims-Williams, (2001), “The Sogdian
Ancient Letter II”, adlı çalışmada yapılmıştır. Metin ve fotoğraflar, A. L.
Juliano-J. A. Lerner, (2001), Monks and Merchants: Silk Road Treasures
from Northwest China, çalışmada görülmektedir (Henning, 1948; Grenet&Sims-Williams, 1987; Sims-Williams, 2001; Juliano-Lerner, 2001).
Sogdian metni, el yazmasının fotoğrafları ve tarihi ve dilsel yorum da
dâhil olmak üzere 5. mektup ile ilgili, F. Grenet, N. Sims-Williams-E. de la
Vaissière, (1998), “The Sogdian Ancient Letter V”, adlı çalışmada yayınlanmıştır (Grenet&Sims-Williams, 1998).
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Birinci, üçüncü mektup ile fotoğrafları için, “The Silk Road: Trade,
travel, war and faith” ve N. Sims-Williams birinci mektup hakkında detaylı bir çalışma yapmıştır. İlgili çalışma, “Towards a new edition of the
Sogdian Ancient Letters” yayınlanmış olup, conference Les sogdiens en
chine içinde yer almaktadır. Sims-Williams Nicholas-James Hamilton
(2015) “Turco-Sogdian Documents from 9th–10th century Dunhuang”,
Vladimir Livshits,(2008), The Sogdian “Ancient Letters” (I, III) ve “Sogdian Ancient Letters” (II, IV, V) çalışmalarda da bu mektuplar üzerinde değerlendirmeler yer almaktadır (Sims-Williams Nicholas-Hamilton, 2015;
Livshits, 2008 ve 2009).
2. Mektupların Özellikleri ve Mahiyeti
Mektuplar, genelde Çin’in Dunhuang, Guzang ve Jincheng/Lanzhou
şehirlerinde ikamet eden tüccar vekillerinden efendilerine gönderilmiştir.
Mektupların varış noktaları Semerkant ve Hoten şehirleridir. Mektuplar
bir giriş cümlesiyle başlamaktadır. Burada mektubun sahibi alıcısı olan
efendisine saygı ve hürmetlerini arzettiği gibi onun iyi, mutlu ve sağlık
olmasını kendisi için güzel bir günün olmasıyla eş görmektedir. Ardından
yazıcı durumu anlatmak, olan biteni efendisine izah etmektedir (Grenet&Sims-Williams, 1998; Livshits, 2008).
Mektuplarda o dönemde Çin’de yaşanan kargaşa ve kaos ortamında
düzenin bozulmasından, ticaretin durmasından, şehirlerin yakılıp yıkılmasından bahsedilmektedir. Yine burada çektikleri sıkıntıları dile getiren
yazanlar, yaşadıkları çaresizlikleri de dile getirmişlerdir. Mektuplarda
Çin’deki Hun akınlarıyla ilgili bilgiler de yer almaktadır. Burada Soğd
kolonileri hakkında endişeler de metinlere yansımıştır. Başka şehirlerde
yaşanan açlıktan dolayı çoğu Soğdlunun öldüğü de belirtilmektedir. Evde
depozito fonlarının dağılımı hakkında ne yapılması gerektiği ile ilgili tavsiye verilmektedir. Yine bu mektuplarda ticareti yapılan emtia hakkında da
bilgiler verilmekte, buradaki finansla durum rapor edilmektedir. Mektuplarda, gümüş, keten ve bir çeşit işlenmemiş kumaş, Tibet miski, biber ve
beyaz kurşun tozu, kozmetik ve ilaçlarda kullanılan değerli bir emtia yer
almaktadır. Yine bir kadının buradaki kargaşadan dolayı gitmek istediği de
mektuplarda yer alan konulardandır (Grenet&Sims-Williams, 1998; Livshits, 2008).
Birinci mektup: Kızı Miwnay’dan sevgili annesi Chatis’e minnet ve
saygıyla, seni rahat ve afiyette görmek beni mutlu eder ifadelerinin ardından sağlıklı olmak en iyisidir diye ekler. Annesini görmek istediğini
ancak buna imkânının olmadığından yakınır. Gitmek için Sagharak meclisine bir dilekçe verdiği ancak olumsuz yanıt aldığı görülür. Ardından daha
üst mercilere başvurur onlardan da bir yanıt alamaz. Annesinin yanına gidemeyen kadın, burada sefil, elbisesiz, parasız yaşadığını, borç istediğini
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ancak kimseden alamadığını, rahibin yarımlarıyla ayakta kaldığını belirtir.
Rahip, gidebilecekse bir deve ile bir adam eşliğinde yolda kendisine dikkat
ederek gönderileceğini de ifade eder. Son olarak rahibin kendisi için bunu
yapacağını bu sırada da mektubun gelmesini bekleyeceğini belirtir (Livshits, 2008).
İkinci mektup: Vekil Nanai Vandak’tan Semerkant’ta oturan efendisi
Varzakk’a, önce iyi dileklerde bulunur, saygısını sunar. Efendisi ve oğlu
Kanak’a sizleri mutlu ve sağlıklı görmek iyi bir gün olması için bir sebeptir
diye devam eder. Kendisini ise ölümsüz olarak düşündüğünü ifade eder.
Bazı kişilerin iyi olduğundan bahseder. Efendim, Soğdian’dan Çin’e geleli üç yıl geçmiş diyor. Ghotam-Sach şehrine yerleştiğini, buranın güvenli
ve iyi olduğunu, buraya gelen Soğdlular hakkında bilgi verebileceğini belirtir. Luoyang şehrinde kıtlık çıktığını, son imparatorun buradan kaçtığını, şehrin yakılıp, sarayın ise yıkıldığını ve şehrin artık olmadığını ifade
eder. Hunların düne kadar imparatora bağlı bir halk olduğunu, şimdi ise
Changan ve bazı şehirleri ele geçirdiklerini ve Çin’in ne kadarını ellerinde
tuttuklarını da bilmediklerini belirtir. Burada Semerkant’tan gelmiş yüz,
Dry’da ise kırk adamın olduğunu söyler. Üç yıldan beri Dunghuang’dan
Jincheng’e kadar dokuma imalinin durduğunu, kumaşların getirildiğini
ama henüz pazara sunulmadığını, alıcıların olup olmadığının da bilinmediğini ifade eder. Efendilerim bize gelince biz, Dunghuang’dan Jincheng’e
kadar yaşayan insanlarla birlikte ailesiz ölüm ve yaşlılıkla arasında hayatta
kalmaya çalışıyoruz der. Eğer hala şartlar hayatta kalmaya yeterli olmamış
olsaydı, bunu size yazamazdım. Efendilerim, Çin’de olup biten korkunç
ve kederli her şeyi yazsaydım, buradan bir kazancınız olmazdı diye devam eder. Sahharak ve Farn şehirlerindekilerle haberleştiğini, üç yıl önce
onlardan cevap aldığını ve onların iyi olduğunu belirtir. Bu son felakette
onların durumları hakkında bir bilgisinin olmadığını ekler. Luoyang’da
Hint ve Soğd tüccarlarının açlıktan öldüğünü haber verir. Yine bazı ticari
hadiselerden bahseder. Buradaki teminatlardan, kendisinden bağımsız şekilde yapılan bu gibi işlerden haber vererek duruma el konulmasını talep
etmektedir. Efendisine misk gibi bazı ürünlerin gönderildiğinden bahseder.
Yine mektupta bazı finans işlerden ve nasıl yapılması gerektiğini de efendisine anlatır. Yine bir yetime bakması, onu yetiştirmesi, evlendirmesi ve
kendisinden uzağa gönderilmemesinden söz eder (Sims-Williams, 2001;
Livshits, 2009).
Semerkant’ta oturan bir tüccar vekilinin mektubu, Çin’deki durumdan haber vermektedir. Bu esnada Çin’de Hunların baskısı görülmektedir.
Hunlar Çin’i ele geçirmiş bu sebeple imparator kaçmış ve şehirler tahrip
olduğu gibi tüccar zarar görmüştür. Semerkant’ta oturan tüccar vekili diğer
şehirlerdeki vekil hakkında da bilgiler vermeye çalışır. Ancak bazılarından
haber alınamadığını, bazılarının kendisinden habersiz hareket ettiğini be-
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lirtir. Burada anlaşılan kendisi tüccarın başvekili seviyesindedir.
Üçüncü mektup: Shayn’den efendisi Nanai-Dhat’a, saygı ve hürmetle, sizi sağlıklı ve mutlu görmek günün iyi olması için yeterli. Sizden iyi
haberler aldığımda kendimi ölümsüz gibi düşünürüm. Sefil ve kötü bir
şekilde yaşadığını, bunu ölü birine benzeterek devam eder. Üst üste mektup gönderdiğini ancak cevap alamadığından dolayı da umutsuzluğa düştüğünü belirtir. Bunu kendisi için bir talihsizlik olarak gördüğünü söyler.
Üç yıldır Dunguang’da olduğunu, buradan beş kez çıkış yolu bulduğunu
ancak yetkili kişinin kendisini şehirden çıkarmayı red ettiğini belirtir. Farnkhund’dan (muhtemelen tüccar vekili veya sorumlu kimse) yardım istediğini, kendisini kocasına ulaştırmasını talep ettiğini ancak kendisinden
Nanai-Dhat’ın hizmetçisi ve sermayesinden sorumlu olmadığı cevabını
aldığını ifade eder. Bunun üstüne annesine gönderilmesini talep ettiğini
ancak bunun da red edildiğini belirtir. Sizin için her şeyi yapabilir der.
Babasının evinde iyi durumda olduğundan ve şimdi girmiş olduğu kötü
ve çıkmaz durum karşısında ne yapacağını bilmediğinden de dem vurur.
Sana uyarak Dunhuang’ geldiğini ve son olarak senin eşin olmaktan ise bir
domuzun karısı olmayı tercih ederim diyerek öfkesini dile getirir (Livshits,
2008).
Dördüncü mektup: Miwnay’dan gönderildiği yazan bu mektup şöyle başlamakta; Shayn’den efendisi Nanai-Dhat’a, saygı ve hürmetle, sizi
sağlıklı, mutlu ve rahat görmek benim için iyi bir gün olmasına sebeptir.
Burada evcil hayvanları izlediğini, dışarıya çıktığını, her şeyi düşünmek/
planlamak gerektiğini, Farnkhund’un kaçtığını, Çinlilerin kendisini aradığını, onun borçlarından dolayı Çinlilerin elinde annesiyle birlikte hizmetçi
kaldıklarını ifade eder. Livshits, 2009).
Beşinci mektup: Kulunuz Fri-khwataw tarafından Efendi baş tüccar
Aspandhat’a gönderildi. Saygı, hürmet ve minnetle, sizi sağlıklı, mutlu
görmek hizmetçiniz için iyi bir gündür. Guzan’da sıkışıp kaldığını, buradan kervan artık gitmediğini belirtir. Çin’den kötü haberlerinin olduğunu,
Akhurmaztakk adlı birisinin buradan gittiğini söyler. Burada biber, gümüş,
dokuma gibi sevkiyat için bazı malların olduğunu, bunu için Dunhuang’a
geldiğini ama Çin sınırlarından dışarıya çıkarılmadığını belirtir. Kendisi
gibi pek çok Soğdlunun da gitmek istediğini ancak çıkamadıklarını ifade
eder. Efendisine, sizden gelecek yardımlara bağlı olduğunu çünkü kendisine hizmet ettiğini, burada sefil kaldığını söyler. Yine bazı finans işlerinden
bahseder. Son olarak Akhurmaztakk’ın kendisine verdiği zararı ve bundan
haberdar olması gerektiğini dile getirir (Grenet&Sims-Williams, 1998; Livshits, 2009).
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Sonuç
İranî bir halkı olan Soğdlular Ceyhun/Amuderya ile Siriderya arasına
Soğdian’a adını vermiş, tüccar bir kavim olarak bilinmişlerdir. Onlar bu
bölgede 4. ve 10. yüzyıl arasında ticaretin yükünü omuzlamışlardır. Çin
ile İran coğrafyası arasındaki ticaretin akışına damgalarını vurmuşlardır.
Soğdlular’da yazı geleneği gelişmişti ve bu sebeple onlardan arda kayıtlar
kaymıştır. Bunlar arasında önemli bir kaynak da Soğd mektupları olup,
Soğdça dilinin ilk örnekleridir. Bunlar 1907’de yılında tespit edilmişlerse
de, tarihlendirilmeleri ve üzerinde çalışılmasının henüz yeni olduğu görülmektedir.
Mektuplar, genelde Çin’in Dunhuang, Guzang ve Jincheng/Lanzhou
şehirlerinde ikamet eden tüccar vekillerinden Hokend ve Semerkant’ta
oturan efendilerine gönderilmiştir.
Mektuplarda o dönemde Çin’de yaşanan kargaşa ve kaos ortamında
düzenin bozulmasından, ticaretin durmasından, şehirlerin yakılıp yıkılmasından bahsedilmektedir. Yine burada çektikleri sıkıntıları dile getiren
yazanlar, yaşadıkları çaresizlikleri de dile getirmişlerdir. Mektuplarda
Çin’deki Hun akınlarıyla ilgili bilgiler de yer almaktadır. Burada Soğd
kolonileri hakkında endişeler de metinlere yansımıştır. Başka şehirlerde
yaşanan açlıktan dolayı çoğu Soğdlunun öldüğü de belirtilmektedir. Evde
depozito fonlarının dağılımı hakkında ne yapılması gerektiği ile ilgili tavsiye verilmektedir. Yine bu mektuplarda ticareti yapılan emtia hakkında da
bilgiler verilmekte, buradaki finansla durum rapor edilmektedir. Mektuplarda, gümüş, keten ve bir çeşit işlenmemiş kumaş, Tibet miski, biber ve
beyaz kurşun tozu, kozmetik ve ilaçlarda kullanılan değerli bir emtia yer
almaktadır. Yine bir kadının buradaki kargaşadan dolayı gitmek istediği de
mektuplarda yer alan konulardandır.
Birinci mektupta bir kadın Çin’deki kargaşa ortamından gitmek için
mektup gönderilmesini ve buradan çıkması için yardım edilmesinden
bahsetmiştir. İkinci mektupta bir tüccar vekili Çin’deki kargaşa durumunu betimlemiştir. Yine buradaki finans ve ticareti durumun belirsizliğini
anlatmıştır. Üçüncü mektupta, yine bir tüccar vekili durumun kötüleştiğinden, üretimin durduğundan bahsetmiştir. Dördüncü mektupta, bir kadın
efendisinden yardım istemektedir. Borçlardan dolayı da rehin kaldıklarını
anlatmaktadır. Beşinci mektupta ise yine bir tüccar vekili durumun vehametinden kervanların işlemediğini, akışın durduğunu, pazarların kurulamadığını betimlemiştir.
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GİRİŞ
Gelişmekte olan ekonomilere doğru akan fonlar genellikle gelişmiş
ülkeler kaynaklıdır. Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) uyguladığı para
politikaları gelişmekte olan ülkeler için çok önemlidir. FED’in 2008 yılında açıkladığı parasal genişleme politikasına ilerleyen dönemde son vereceğini açıklaması bazı ülkelerin ekonomilerinde istikrarsızlıklara neden
olmuştur. Morgan Stanley’den James Lord, 2013 yılında bu istikrarsızlığı
yaşayan ülkelere kırılgan beşli “fragile five” ismini vermiştir. Kırılgan beşli; Endonezya, Hindistan, Brezilya, Türkiye ve Güney Afrika’dan oluşturulmuştur (Bayat, Kayhan ve Taşar 2018:203) (Chadwick 2018:3).
Genel olarak bir yatırımın riskleri, sistematik risk (faiz oranı riski, kur
riski, enflasyon riski, piyasa riski ve politik risk) ve sistematik olmayan
risk (finansal risk, yönetim riski, iş ve endüstri riski) olarak ikiye ayrılmaktadır. Bir yatırımın sistematik olmayan riski çeşitlendirme yolu ile azaltılabilir. Bu nedenle sistematik riski azaltılmanın en iyi yolu uluslararası
çeşitlendirmedir.
Literatürdeki ampirik çalışmalar; küreselleşme, iki yanlı ticaret, ekonomik entegrasyon, finansal serbestleşme ve teknolojideki ilerlemeler gibi
çeşitli faktörler nedeniyle finansal piyasalar arasındaki bağımlılığın son
yıllarda önemli ölçüde arttığını göstermektedir. Bu artan bağımlılık ile
birlikte uluslararası yatırımcılar sistematik riskleri en düşük seviyede tutabilmek adına fonlarını, birlikte hareket etmeyen piyasalarda (ülkelerde)
değerlendirmeye çalışmaktadırlar. Dolayısıyla kırılgan beşli borsalarının
birlikte hareket etmemesi, portföylerini çeşitlendirmek ve portföylerindeki
riski minimize etmek isteyen uluslararası veya kırılgan beşli ülkelerindeki
yerel yatırımcılar için önemlidir.
Bu çalışmada kırılgan beşli ülkelerinin borsaları arasında ilişki olup
olmadığı, ilişki varsa bu ilişkinin yönü ve dolayısıyla uluslararası çeşitlendirme fırsatları bulunup bulunmadığı araştırılacaktır. Literatürde uluslararası piyasalarda entegrasyonu konu alan çok sayıda çalışma bulunmaktadır.
Bu çalışmayı diğer çalışmalardan farklı kılan, çalışmada zaman serilerinde
kırılmaları dikkate alan Lee Strazicich birim kök testi ve değişkenlerin durağanlık seviyelerini dikkate almayan Toda-Yamamoto nedensellik analizinin uygulanmasıdır. Bu çalışma ile gelişmekte olan ülkelerden, kırılgan
beşli ülkeleri arasında portföy çeşitlendirme imkanı bulunup bulunmadığı
araştırılacaktır.
Literatür Taraması
Son yıllarda ve özellikle kriz dönemlerinde, dünya hisse senedi piyasaları arasında entegrasyon, çeşitlendirme ve risk azaltma konusu uluslararası yatırımcılar için önem kazanmıştır. Birlikte hareket eden hisse
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senedi piyasaları arasında çeşitlendirme yapmanın bir avantaj olmadığı
bilinmektedir. Bu nedenle dünyanın dört bir yanında araştırmacılar farklı
yöntemlerle borsalar arasında entegrasyon olup olmadığını test etmeye çalışmışlardır. Literatür taramasına ilişkin bilgiler iki alt başlıkla sunulacaktır. İlk olarak Türkiye üzerine yapılan çalışmalara ardından da uluslararası
borsalar üzerine yapılan araştırmalara yer verilmiştir.
Türkiye Borsası Üzerine Yapılan Çalışmalar
Öner yapmış (2018) olduğu araştırmada, Ocak 2009-Mart 2018 dönemine ilişkin günlük verileri kullanarak, Granger nedensellik analizi ile
2017 yılında S&P tarafından tanımlanan kırılgan beşli ülkelerinin (Arjantin, Mısır, Katar, Pakistan ve Türkiye) sırasıyla MERVAL, HERMES,
QE, KSE100 ve BIS100 borsa endeksleri arasındaki entegrasyonu araştırmıştır. Yapılan testlerin sonucunda kırılgan beşli ülkeleri hisse senedi
endeksleri arasında çift yönlü bir ilişki bulunmamasına rağmen, BIST100
ve MERVAL endekslerinden QE ve HERMES endekslerine, BIST100’den
KSE10’e ve MERVAL’den BIST100’e doğru tek yönlü Granger nedensellik ilişkilerine rastlanılmıştır (Öner 2018).
Çevik, vd. (2017) tarafından yapılan çalışmada CEE (Türkiye, Polonya, Macaristan, Çek ve Almanya) ülkelerinin borsa endeksleri arasındaki etkileşim araştırılmıştır. Araştırmada, asimetrik nedensellik analizi ile
Ocak 1995-Haizran 2014 dönemi incelenmiştir. Yapılan testler sonucunda,
Çek Cumhuriyeti’nden Polonya’ya, Polonya’dan Türkiye’ye nedensellik
ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan asimetrik nedensellik testi
sonucunda, Almanya ile CEE ülkelerinin hisse senedi piyasaları arasında
finansal entegrasyonunun varlığına rastlanmamıştır. Bu da yatırımcılara
çeşitlendirme imkanı sunmaktadır (Çevik, Korkmaz ve Çevik 2017).
Turgut ve Köroğlu (2017) yapmış oldukları çalışmada, Ocak 2005-Aralık 2015 dönemine ait aylık verilerden faydalanarak Johansen eşbütünleşme ve nedensellik testleri ile kırılgan beşli ülkelerinin (Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye) hisse senedi piyasalarının borsa
endeksleri arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Araştırma sonucunda hisse
senedi endeksleri arasında uzun vadede eşbütünleşme ilişkisi bulunduğu,
Endonezya borsa endeksinden Türkiye, Güney Afrika, Hindistan borsa endekslerine doğru tek yönlü, Brezilya borsası endeksine doğru çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Ayrıca bu ülkelerde yatırım yapmanın çeşitlendirme fırsatı sağlamayacağı belirtilmiştir (Turgut ve Köroğlu 2017).
Youcef ve Adewale (2017) yapmış oldukları çalışmada, 1 Ocak
2000-22 Eylül 2014 tarihlerine ait günlük verilerinden yararlanarak, Endonezya (JCI), Malezya (KLCI), Suudi Arabistan (SASEIDX) ve Türkiye
(BIST100) hisse senedi piyasa endeksleri arasındaki ilişkiyi ele almışlardır. Araştırmacılar sonuca varabilmek için Johansen Eşbütünleşme ve
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Granger Nedensellik Testlerini kullanmışlardır. Araştırmacılar, Johansen
Eşbütünleşme Testi sonucunda, çalışmada ele alınan endeksler arasında
uzun dönemli bir ilişkinin varlığına ulaşmışlardır. Granger nedensellik testi sonucunda, kriz öncesi dönemle ilgili olarak SASEIDX ve JCI endeksleri arasında sadece tek yönlü kısa dönemli bir ilişki olduğunu, SASEIDX
ve KLCI endeksleri arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunduğunu,
diğer endeksler arasında ise çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunduğunu
tespit etmişlerdir (Youcef ve Adewale 2017).
Akel (2015) çalışmasında, Kasım 2000-Aralık 2013 dönemine ait
haftalık kapanış verilerinden faydalanarak kırılgan beşli ülkelerinin (Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye) sırasıyla BVSP,
JKSE, JSE, SNSX ve BIST100 hisse senedi endeksleri arasındaki ilişkiyi
incelemiştir. Araştırmada, Johansen eşbütünleşme, Engle-Granger nedensellik ve VECM modeli analizleri kullanılmıştır. Johansen Eşbütünleşme
Testi sonucunda, endeksler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir.
Engle-Granger nedensellik testi sonucunda, BIST100 ile SNSX, SNSX
ile JKSE ve BVSP arasında çift yönlü nedensellik ilişkileri bulunduğu,
JSE’den BIST100’e ve BIST100’den JKSE’ye doğru tek yönlü nedensellik ilişkilerine rastlanmıştır. Ayrıca hisse senedi piyasaları arasında portföy
çeşitlendirme imkânı olmadığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan, temel bileşenler analizi sonucunda, çalışmaya dahil olan ülkelerin Rusya ile Japonya
ve Hindistan, Brezilya, Amerika, Meksika, Hong Kong ile Birleşik Krallık
olmak üzere iki gruba ayrıldığı belirtilmiştir (Akel 2015).
Çelik, vd. yapmış oldukları çalışmada, Ocak 2010-Aralık 2012 tarihleri arasında Johansen-Juselius eşbütünleşme ve Granger nedensellik testleri kullanarak Türkiye (BIST30) endeksi ile İspanya (IBEX35), Portekiz
(PSI20) ve İtalya (FTSE MIB) hisse senedi endeksleri arasındaki uzun ve
kısa vadede ilişkiyi araştırmışlardır. Johansen-Juselius eşbütünleşme testi sonuçlarına göre BIST30 ile diğer endeksler arasında uzun vadeli bir
ilişki bulunmamasına rağmen, Granger nedensellik testi sonuçlarına göre
BIST30 endeksinin PSI20 ve IBEX35 endekslerinin nedeni olduğu görülmüştür. AB ülkeleri yatırımcılarının BIST30 hisse senedi endeksini uluslararası çeşitlendirmede kullanabilecekleri tespit edilmiştir (Çelik, Gençtürk
ve Binici 2013).
Onay ve Ünal yapmış oldukları çalışmada, 1 Ocak 1996-7 Mayıs 2009
tarihlerine ait aylık verilerinden faydalanarak, Engle- Granger ve Johansen eşbütünleşme analizi ile Türkiye (BIST100) borsa endeksi ile Brezilya (BOVESPA) endeksi arasındaki entegrasyonu araştırmışlardır. Yapılan
testlerin sonucunda, Türkiye ile Brezilya borsalarının sadece sistemik krizlerde değil, iki ülkede oluşan yerel krizlerde de (Brezilya 1999 krizi, Türkiye 2001 krizi) birbirlerini etkiledikleri sonucuna rastlanmıştır (Onay ve
Ünal 2012).
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Tuna vd. 2011 yılında yapmış oldukları araştırmada, 31.12.200511.12.2009 tarihlerine ait günlük verilerden yararlanarak ABD (S&P500),
Türkiye (BIST100) ve Yunanistan (ATHEX) hisse senedi piyasa endeksleri
arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Araştırmada, eşbütünleşme ve Granger
nedensellik analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, S&P500 endeksinin hem BIST100 endeksini hem de ATHEX endeksini etkilediği,
BIST100 ve ATHEX endekslerinin S&P500 endeksini etkilemediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca ATHEX’den BIST100’e doğru tek yönlü bir ilişki
bulunduğu ve S&P500 ve ATHEX endeksleri ile BIST100 endeksi arasında uzun vadeli bir ilişki tespit edilmiştir (Tuna, Tuna ve Bagırzade 2011).
Boztosun ve Çelik (2011) yapmış oldukları çalışmada, Ocak 2002-Aralık 2009 dönemine ait aylık verileri kullanarak Türkiye’den BIST100 ile
Avusturya (ATX), Belçika (BEL20), Fransa (CAC40), Almanya (DAX),
Hollanda (AEX), Norveç (OSE), İspanya (MG), İsveç (SG), İsviçre (SM)
ve İngiltere (FTSE100) borsa endeksleri arasındaki ilişkiyi test etmişlerdir.
Çalışmada Johansen-Juselius eşbütünleşme testi kullanılmıştır. BIST100
ile CAC40, ATX, SG, SM ve MG endeksleri arasında eşbütünleşme ilişkisi
bulunmadığı diğer taraftan BEL20, DAX, AEX, OSE ve FTSE100 endeksleri arasında ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır (Boztosun ve Çelik 2011).
Vuran (2010) yapmış olduğu çalışmada, 2006-2009 dönemine ait
günlük verileri kullanarak eşbütünleşme analizi ile Türkiye hisse senedi
piyasası endeksi (İMKB100) ile seçilmiş ülkelerin hisse senedi piyasalarının endeksleri arasında entegrasyon olup olmadığını araştırmıştır. Çalışma
sonucunda, Türkiye hisse senedi piyasası endeki (İMKB100), Almanya
(DAX), İngiltere (FTSE100), Arjantin ((MERVAL), Brezilya (BOVESPA)
ve Meksika (IPC) hisse senedi endeksleri arasında eşbütünleşme ilişkisi
tespit edilmiştir. Ayrıca Türkiye piyasasının bu beş ülke yatırımcılarına çeşitlendirme fırsatı sunmadığı belirtilmiştir (Vuran 2010).
30 Mayıs 2003-29 Mayıs 2009 dönemini inceleyen Kayalıdere, vd.
çalışmalarında, Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik testleri
uygulayarak, Türkiye, Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, İngiltere,
İsveç, İsviçre, İtalya İspanya ve Norveç borsaları arasında eşbütünleşme
ve nedenselliği test etmişlerdir. Johansen eşbütünleşme testinin sonucuna
göre, Türkiye ile diğer Avrupa ülkelerinin uzun dönemde birlikte hareket
etmediği sonucuna ulaşılmıştır. Granger nedensellik testi sonucuna göre,
Türkiye, Hollanda ve İtalya borsaları arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunduğu, Norveç ve Avusturya dışındaki diğer tüm Avrupa borsa
endekslerinden Türkiye’ye doğru nedensellik ilişkisi bulunduğu, Türkiye’den Norveç ve Avusturya borsa endekslerine doğru tek yönlü bir ilişki
bulunduğu tespit edilmiştir (Kayalidere, Karğin, ve Aktaş 2009).
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Uluslararası Borsaları Üzerine Yapılan Çalışmalar
Sadouni, vd. yapmış (2020) oldukları çalışmada, Ocak 2007-Ocak
2017 dönemine ait aylık verilerinden faydalanarak, Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik analizi ile Suudi Arabistan (TASI) borsa endeksi ile ABD (DOW30 ve S&P500) endeksleri arasındaki entegrasyonu
araştırmışlardır. Yapılan testlerin sonucunda, Suudi Arabistan’dan ABD’ye
doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunduğu sonucuna varılmıştır (Sadouni vd. 2020).
Patel (2017) yapmış olduğu çalışmada, Ocak 1998-Ocak 2017 dönemine ilişkin verilerden yararlanarak korelasyon, Johansen eşbütünleşme
ve Granger nedensellik analizi ile Hindistan ve 13 ülkenin hisse senedi
piyasalarının endekslerinin birlikte hareket edip etmediğini araştırmışlardır. Çalışmanın sonucunda, seçilmiş ülkelerin hisse senedi piyasalarının
endeksleri arasında uzun vadede eşbütünleşme ilişkisi bulunduğu görülmüştür. Hindistan Bombay borsa endeksinin (BSE), Londra (FTSE100),
Brezilya (BVSP) ve Meksika (MXX) endeksleri ile ilişkisi vardır. Bu piyasalara yatırım yapılarak çeşitlendirme yapılamaz (Patel 2017).
14 Nisan 2009-14 Kasım 2014 dönemini inceleyen Qizam ve Ardiansyah çalışmalarında, günlük verilerden faydalanarak, Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik analizi ile Endonezya (JII), Malezya (FBMES), Filipinler (MSCI), Singapur (DJIM) ve Tayland (FTSE) ülkelerinin
İslami borsa endeksleri arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkiyi incelemişlerdir. Eşbütünleşme testinin sonuçlarına göre, bu ülkelerin İslami borsa
endeksleri arasında yüksek bütünleşik ilişkisi bulunduğu öne sürülmüştür.
Granger nedensellik testinin sonuçlarına göre, Endonezya (JII) ve Malezya
(FBMES) endeksleri arasında çift yönlü nedensellik ilişkisine rastlanmasına rağmen, JII’dan MSCI’ya, JII’dan DJIM’ye, FBMES’den MSCI’ya,
FBMES’den DJIM’ye, FTSE’den FBMES’ye, FTSE’den MSCI’ya ve FTSE’den DJIM’ye tek yönlü nedensellik ilişkilerine rastlanmıştır (Qizam,
Ardiansyah, ve Qoyum 2019).
Seth ve Sharma, Ocak 2000-Aralık 2010 yılları arasındaki verileri
kullanarak, Hindistan (Nifty50), Çin (Shanghai Composite), Hong Kong
(Hang Seng), Endonezya (Jakarta Composite), Malezya (KLSE), Japonya
(Nikkie225), Singapur (Straits Times), Kore (Seoul Composite) ve Tayvan
(Taiwan Weighted), İsrail (TA100), Pakistan (KSE100), ABD (DJIA) ve
(S&P500) endeksleri arasındaki ilişki incelemişlerdir. Araştırma sonucunda, endeksler arasında hem uzun dönemli hem de kısa dönemli ilişkiye
rastlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, bu ülkelerin yatırım araçlarını
kullanarak uluslararası çeşitlendirmenin yapılamayacağı belirtilmiştir
(Seth ve Sharma 2015).
Chittedi (2010) yapmış olduğu çalışmada, 1997-2007 dönemine ait
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verilerden faydalanarak, Hindistan (SENSEX) hisse senedi endeksi ile
ABD (DJIA), Birleşik Krallık (FTSE100), Avustralya (ATX), Japonya
(NIKKEI225) ve Fransa (CAC40) endeksleri arasında entegrasyon olup
olmadığını araştırmıştır. Araştırmada, Granger nedensellik, eşbütünleşme
ve vektör hata düzeltme modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, SENSEX endeksi ile gelişmiş ülkelerin hisse senedi piyasa endeksleri arasında yüksek eşbütünleşme bulunduğu, CAC40, NIKKEI225 ve DJIA hisse
senedi endekslerinin SENSEX endeksini etkilediği sonucuna varılmıştır
(Chittedi 2010).
Diamandis (2009) yapmış olduğu çalışmada, Ocak 1980-Temmuz
2006 dönemine ait haftalık verilerden faydalanarak, Latin Amerika (Arjantin, Brezilya, Şili ve Meksika) ve ABD ülkelerinin piyasa endekslerinin
birlikte hareket edip etmediğini test etmiştir. Yapılan testler sonucunda, bu
dört piyasa ile ABD arasında uzun dönemli ilişki bulunduğu tespit edilmiştir (Diamandis 2009).
Araştırma Dizaynı
Literatürde genel olarak piyasalar arasındaki entegrasyonu tespit edebilmek için zaman serisi eşbütünleşme analizlerinden ve nedensellik analizlerinden yararlanılmaktadır. Bu çalışmada da zaman serisi analizlerinden faydalanılmıştır.
Araştırmanın Amacı
Genel olarak portföy yöneticileri ve uluslararası yatırımcılar, portföylerini çeşitlendirerek portföylerin riskini azaltmaya çalışmaktadırlar. Bunu
yapabilmek için portföy yöneticileri hem yerel hem de uluslararası piyasalarda yatırımlarını değerlendirmektedirler. Fakat piyasaları seçerken, sistematik olmayan riski mimimize edebilmek için birlikte hareket etmeyen
piyasalar tercih edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, 2013 yılında Morgan
Stanley tarafından kırılgan beşli olarak sınıflandırılan ülkelerin hisse senedi piyasalarının birlikte hareket edip etmediğini, dolayısıyla bu piyasalarda
uluslararası portföy yatırımcılarına çeşitlendirme imkanı olup olmadığını
ortaya koymaktır.
Veri Seti
Araştırmada, 4 Şubat 2010-13 Şubat 2020 dönemini kapsayan günlük
kapanış verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada tüm değişkenlerin birbirleri ile ilişkileri incelenmiştir. Ayrıca çalışmada değişkenleri ham hali kullanılmıştır. Kırılgan beşli ülkelerine ilişkin zaman serisi grafikleri Şekil.
1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1.Veri Seti
Değişken

Değişken Açıklaması

Zaman
Veri
Aralığı Periyodu

Borsa İstanbul 100
Endeksi
4 Ocak
Johansenberg Stock
FTSEJSE
2010Exchange All Share Index
14 Şubat
BSEN
Bombay Sensex Index
2020
BVSP
Brezilya Bovespa Index
JKSE
Jakarta Composite Index
BIST100

Kaynak
Investing.com

Günlük

Investing.com
Yahoo Finance
Yahoo Finance
Yahoo Finance

Şekil 1. Ülke Endekslerinin Fiyat Grafikleri
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Araştırmanın Hipotezleri
Araştırmanın temel hipotezi şu şekildedir:
H0: Türkiye ile diğer kırılgan beşli ülkelerinin borsa endeksleri arasında entegrasyon ilişkisi bulunmamaktadır.
H1: Türkiye ile diğer kırılgan beşli ülkelerinin borsa endeksleri arasında entegrasyon ilişkisi bulunmaktadır.
Araştırmanın Metodolojisi
Kırılgan beşli ülkeleri borsa endeksleri arasındaki entegrasyonu incelemek için zaman serisi analizi yönteminden faydalanılmıştır. Değişkenler arasındaki birlikteliği test edebilmek için öncelikle değişkenlerin
durağanlık seviyelerini belirlemek gerekmektedir. Bu doğrultuda verilere
yapısal kırılmaları dikkate alan Lee Strazicich (2003) birim kök testi uygulanmıştır. Ardından Akaike (AIC) bilgi kriterine göre optimal gecikme
uzunluğu belirlenmiştir. Son olarak değişkenler arasında nedensellik olup
olmadığını ve varsa yönünü tespit edebilmek için Toda-Yamamoto analizi,
ikili analiz şeklinde uygulanmıştır.
Zaman Serilerinde Durağanlık
Genel olarak zaman serisi analizlerinde değişkenlerin durağan (stationary) olması oldukça önemlidir. Zaman serisi analizinde, zaman içinde
değişkenlerinin ortalama, varyans ve kovaryansında sistematik değişiklik
olama ve periyodik değişim olmama durumuna durağanlık denilmektedir.
Genellikle zaman serisi analizlerinde, değişkenlerin durağan olduğu varsayılmaktadır. Dolayısıyla durağan olmayan (nonstationary) değişkenler
durağan hale getirmeye çalışılmaktadır (Chatfield 1996:10).
Genel olarak serilerin durağan olup olmadığı, birim kök testleri ile
tespit edilmektedir. Ayrıca birim kök testi, zaman serisi analizlerinin ilk
aşamasıdır. Granger ve Newbold’a göre (1974) bir serinin birim köke sahip
olması, sahte regresyon ilişkilerine yol açabilmektedir. Genellikle durağan
olmayan veya birim köke sahip olan serilerin birinci farkını alarak durağan
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hale getirilmektedir. Kullanılan en eski ve en basit birim kök testlerinden
biri Dickey ve Fuller (1979) testidir. Dickey-Fuller birim kök testi için genel denklemi aşağıdaki gibidir (Gujarati 2004:820) (Hacker 2010:3):

t: zaman dilimi
Δ: ilk fark operatörü
ɛ: hata terimi
a, b ve c: sabit katsayılar
Lee-Strazicich Birim Kök Testi
Perron (1989) çalışmasında, zaman serisi analizi birim kök testlerinde
yapısal kırılmaya izin verilmesi gerektiğini belirlemiştir. Perron’un kırılma
noktası dışsal olarak verildiğinden beri, literatürde içsel bir kırılma noktası
dikkate alınmaya başlanmıştır. Zivot ve Andrews (1992), yapısal kırılma
bulunan serilerde birim kök sıfır hipotezini test edebilmek için, belirlenen
içsel kırılmaya izin vererek, düzeyde belirlenen kırılma noktasının minimum birim kök istatistiğini, minimum t-istatistiği olarak belirlemişlerdir.
Lee vd. (1997) ve Kwiatkowski vd. (1992) yaptıkları çalışmalarla, yapısal
kırılmaya izin veren durağanlık testlerine ihtiyaç olduğunu belirlemişlerdir
(Lee ve Strazicich 2001:377).
Zivot ve Andrews ve diğer ADF tipi birim kök testlerinde ortak olan
önemli bir nokta, birim kök sıfır hipotezi altında hiçbir kırılma almamaları
ve kritik değerlerini buna göre türetmeleridir. Dolayısıyla, alternatif hipotez, kırılma içeren bir birim kökün olasılığını yapısal kırıma içeren seciler
olacaktır. Dolayısıyla, sıfır hipotezin ret edilmesi bir birim kökün olasılığının reddedilmesi anlamına gelmez, ancak bir birim kökünün olasılığının
kırılmayı dikkate almadan reddedilmesi anlamına gelir. Bu sonuç ampirik
çalışmalarda test sonuçlarının dikkatli bir şekilde yorumlanması gerektirmektedir (Lee ve Strazicich 2003:1082).
Perron (1989) yapısal kırılma üç modelini şu şekilde değerlendirmiştir: düzeyde bir kere değişikliğe izin veren (A) kırılma modeli, eğimde bir
değişikliğe izin veren (B) değişen eğim modeli ve hem düzeyde hem de
eğimde bir değişikliğe izin veren C modeli şeklindedir (Lee ve Strazicich
2003:1082). Zivot-Andrews ve Lumsdaine-Papell birim kök testlerinden
farklı olarak, Lee ve Strazicich tarafından literatüre getirilen bu test, yapısal kırılma içermeyen serinin birim köklü olduğunu söyleyen temel hipotezlerine karşın, serinin yapısal kırılmalarla birlikte durağan olduğunu
söyleyen alternatif hipotezlere sahiptir (Cigdem 2017:255). İki yapısal kırılma ile Lee ve Strazicich (2003) LM birim kök testinin formülü aşağıdaki
gibidir:
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(1)

𝑍𝑡, dışsal değişkenlerin bir vektörü, 𝜀𝑡 ~ iid N(0,𝜎2) özelliğe sahip hataları ifade etmektedir. İki yapısal kırılmalı Perron (1989) oluşturduğu A,B
ve C modellerine göre aşağıdaki ifadeleri önermişlerdir.
Model A düzeyde iki değişime yer vermektedir. 𝑍𝑡 =[ 1,t, 𝐷1𝑡, 𝐷2𝑡
] ile tanımlanır. Burada t > 𝑇𝐵𝑗 için 𝐷𝑗𝑡 =1 , (j=1,2) ve diğer durumlarda
0 olur. 𝑇𝐵𝑗 kırılma zamanını gösterir. Model C eğimde ve düzeydeki iki
değişim içermektedir ve 𝑍𝑡 =[1,t, 𝐷1𝑡, 𝐷2𝑡, 𝐷𝑇1𝑡 , 𝐷𝑇2𝑡 ] ile tanımlanır.
Burada t > 𝑇𝐵𝑗 +1 için 𝐷𝑇𝑗𝑡 = t-𝑇𝐵𝑗 , (j=1,2) ve diğer durumlarda 𝐷𝑇𝑗𝑡 =
0 olur (Lee ve Strazicich 2003:1084).

DGP’nin sıfır (β = 1) ve alternatif (β <1) hipotezleri altında tutarlı bir
şekilde kırılmalar içerdiğini unutmamak gerekmektedir. Düzeyde iki kırılmaya izin veren Model A, 𝛽 değerine bağlı olarak aşağıdaki denklemlerde
gösterildiği gibidir:
		

(2)

		

(3)

Yukarıdaki denklemde, 𝑣1𝑡 ve 𝑣2𝑡 sabit hata terimleri; T = 𝑇𝐵𝑗 + 1
(j=1,2) için, 𝐵𝑗𝑡 1 veya 0’a eşittir ve d değeri d = (𝑑1, 𝑑2) olarak gösterilir.
Model C’de, denklem 2’ye 𝐷𝑗𝑡 terimi eklenirken, denklem 3’e 𝐷𝑇𝑗𝑡 terimi eklenir. Sıfır hipotezi gösteren denklem 2 kukla (𝐵𝑗𝑡) değişken içerir.
LM birimi kök testi istatistiği aşağıdaki denklemden elde edilebilmektedir
(Çiğdem 2017:256):
		

(4)

Denklem 4’de; S𝑡 = y𝑡 - ψ𝑥 - Z𝑡δ , t=2,...,T olup ; δ değeri ∆y𝑡 regresyondaki ∆Z𝑡’nin katsayısı olarak tanımlanmaktadır. ψ𝑥 ise y1 - Z1δ ile
bulunmaktadır ve y1 ile Z1 sırasıyla y𝑡 ve Z𝑡’nin ilk gözlemlerini göstermektedir (Lee ve Strazicich 2003:1085-86).
Birim kök temel hipotezini sınayan LM test istatistiği, t-istatistiği olan
𝜏̃ ile elde edilir. 𝜏̃ test istatistiğinin minimum olduğu noktalar seçilerek kırılma zamanları (𝑇𝐵𝑗) belirlenmektedir. LM test istatistiği aşağıdaki denklemde gösterilmiştir:
						

(5)

Denklemde λ =TB/T kritik değer iki kırılma için Lee ve Strazicich
(2003) testlerinde verilmiştir. Ayrıca test istatistikleri kırılma noktalarında
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minimumdur. Model C için kritik değerler kırılma noktalarına bağlıdır. LM
testi istatistikleri Lee ve Strazicich (2003) tarafından yaratılan kritik değerlerden büyük olduğunda, sıfır hipotezi reddedilecektir. Sıfır hipotezinin
reddi, serilerin durağan olmadığını belirtir (Çiğdem 2017:256).
Bu çalışmada Lee-Strazicich testinde serilerin kırılmalarını belirlemek için (C) modeli dikkate alınmıştır. Bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.
Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi
Toda ve Yamamoto (1995) Granger nedensellik testini genişleterek bu
modeli geliştirmişlerdir. Dolayısıyla bu test Granger Nedensellik Testi’nin
içerdiği bazı sorunların üstesinden gelebilmek için uygun bir modeldir.
Granger Nedensellik Testi’ni uygulayabilmek için serilerin durağan olması ya da serilerin durağanlaştığı seviyenin aynı olması gerekmektedir. Toda-Yamamoto Nedensellik testinde serilerin aynı seviyede durağan olması
gerekmediğinden farklı seviyelerde durağan olan seriler arasında da nedensellik ilişkisi incelenebilmektedir. Ayrıca Toda-Yamamoto modelinin
diğer bir özelliği ise serilerin eşbütünleşik olup olmaması durumlarından
bağımsız olarak test edilebilmesidir (Toda ve Yamamoto 1995).
Toda ve Yamamoto (1995), serilerin durağan veya eşbütünleşik olması
gerektirmeyen bu testin k serbestlik derecesi ile asimptotik Ki-Kare (X2)
dağılımına sahip olduğunu göstermişlerdir. Toda ve Yamamoto tarafından
geliştirilen bu yöntemin önemli bir özelliği ise, birim kök ve eşbütünleşme
testlerinde kullanılan potansiyel eğilimli ön testlerin uygulanmasına gerekmemesidir. Yani bu yöntemin kullanımı ile serilerin bütünleşme derecesinin yanlış tespit edilmesi ile ilgili risk düşük kalmaktadır. Diğer yandan bu
test serilerin seviye değerlerini kullanması nedeni ile birinci veya ikinci
fark almaktan oluşan bilgi kaybını da engellemektedir (Yaşar Akçalı ve
Şişmanoğlu 2019:107).
Ayrıca verilerin ham halini kullanmak, analizde kullanılan serilerin
daha fazla bilgi içerdiği için daha başarılı ve daha sağlam sonuçların ortaya konmasını sağlamaktadır (Pata 2017:128). Toda-Yamamoto (1995)
testi yapabilmek için, önce VAR modeli yardımıyla gecikme uzunluğunu
(k) tespit etmek gerekmektedir. Sonraki aşamada, gecikme uzunluğuna (k)
maksimum bütünleşme seviyesi (dmax) eklenir. Ayrıca maksimum gecikme uzunluğu belirlemek için Akaike (AIC) Bilgi Kriteri, Schwarz (SIC)
Bilgi Kriteri, Nihai Tahmin Hatası (FPE) ve Hannan-Quinn (HQ) Bilgi
Kriteri gibi ölçütler kullanılabilmektedir (Alimi ve Ofonyelu 2013:132;
Doğan 2017:24). Bu durumda ilgili VAR modeli aşağıdaki şekilde yazılabilir (Dritsaki 2017:123).

(6)
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(7)
VAR modelinde K maksimum gecikme uzunluğu ve (dmax) maksimum bütünleşme seviyesidir. Denklem 6 ve 7’de X’ten Y’ye doğru bir
nedensellik olup olmadığı β1t = 0 ve Y’den X’e doğru bir nedensellik olup
olmadığı δ1t = 0 sıfır hipotezleri geliştirilmiş Wald testi ile sınanarak test
edilmektedir (Dritsaki 2017:123; Pata 2017:129).
Bu çalışmada seriler arasında bir nedensellik ilişkisi olup olmadığını
ortaya koyabilmek için Toda-Yamamoto Nedensellik Testi uygulanmıştır.
Toda-Yamamoto testinde temel hipotez ve alternatif hipotez aşağıdaki gibi
kurulur.
H0: A değişkeni B değişkeninin Granger nedeni değildir.
H1: A değişkeni B değişkeninin Granger nedenidir.
Analiz bulgularında hesaplanan p olasılık değeri belirlenen istatistiki
anlamlılık sınırının (%1, %5) altında ise H0 hipotezi reddedilebilir. Yani
alternatif hipotez kabul edilir. P olasılık değeri belirlenen istatistiki anlamlılık sınırının üstünde ise H0 hipotezi reddedilemez. Yani A değişkeni B
değişkeninin Granger nedeni değildir.
Araştırma Bulguları
Aşağıda araştırma bulgularına yer verilmiştir.
Lee-Strazicich Birim Kök Testi Sonuçları
Bu çalışmada Lee-Strazicich (LS) testinde serilerin kırılmalarını belirlemek için C modeli dikkate alınmıştır. Düzeyde durağan olmayan serilerin birinci farkı alınıp yeniden LS birim kök testi uygulanılmıştır. Elde
edilen bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Lee-Strazicich Birim Kök Testi Sonuçları
Lee Strazicich (Model C)
Türkiye
Düzey
1. Fark
Düzeyin
1.Farkın
Kritik
Kritik
Değişken
Kırılma
Kırılma
Test
Test
Değer
Değer
Tarihi
Tarihi
İstatistiği
İstatistiği
BIST100 -3.671321 3.26.2015 -4.054 -26.9441* 11.07.2014 -4.063
FTSEJSE -5.061999* 1.28.2014 -4.038
BSEN
-3.23914 7.19.2011 -3.921 -17.22866* 4.11.2017 -3.931
BVSP -4.658615* 8.10.2015 -4.039
JKSE
-3.390753 8.24.2011 -3.924 -24.96572* 5.25.2015 -4.035
*: %5 seviyesinde anlamlıdır.
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Borsa endekslerine uygulanan birim kök testi sonuçlarına göre, serilerin bir kısmı kırılma ile birlikte düzeyde durağan olduğu tespit edilmiştir. FTSEJSE ve BVSP serilerinin düzeyde durağan olduğu bunun yansıra
BIST100, BSEN ve JKSE serilerinin ise düzeyde değil birinci farkta durağan hale geldiği görülmüştür.
Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları
Kırılgan beşli ülkelerinin borsa endeksleri arasındaki nedenselliği incelemek için Toda-Yamamoto testinden faydalanılmıştır. Testler ikili şekilde, önce BIST100 bağımlı sonra bağımsız olarak gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca geri kalan borsa endeksleri arasındaki ilişkiyi test etmek için borsa
endeksleri tek tek ikili şekilde incelenmiştir. Toda-Yamamoto testi yapılırken serilerin gecikme uzunluğu (k) Akaike Bilgi Kriterine (AIC) göre,
maksimum bütünleşme derecesi dmax ise Lee-Strazicich (LS) birim kök
testine göre bulunmuştur. Sonra bu modeldeki k gecikmeli değerlere Wald
istatistiği uygulanarak nedensellik ilişkisinin olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Borsa endeksleri için nedensellik testi sonuçları Tablo 3’te
sunulmuştur.
Tablo 3. Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları
Ki-Kare
Ki-Kare
Test
İlişki ve Yönü
P-Değeri
İstatistiği
FTSEJSE
0
1 2.302339
0.1292
Yok
BSEN
1
5 5.319614
0.3781
Yok
BIST100
BVSP
0
7 38.53026
0.0000* BVSP → BIST100
JKSE
1
5 7.671549
0.1753
Yok
FTSEJSE
0
1 1.433457
0.2312
Yok
BSEN
1
5 19.05422
0.0019* BIST100 → BSEN
BIST100
BVSP
0
7 3.044509
0.8809
Yok
JKSE
1
5 41.67030
0.0000* BIST100 → JKSE
BSEN
1
4 4.922480
0.2953
Yok
FTSEJSE
BVSP
0
2 65.93751
0.0000* BVSP → FTSEJSE
JKSE
1
8 16.95792
0.0306* JKSE → FTSEJSE
BSEN
1
4 11.21048
0.0243* FTSEJSE → BSEN
BVSP
FTSEJSE
0
2 1.388564
0.4994
Yok
JKSE
1
8 35.93747
0.0000* FTSEJSE → JKSE
BVSP
0
2 52.24568
0.0000* BVSP → BSEN
BSEN
JKSE
1
5 4.091524
0.5363
Yok
BVSP
0
2 0.280540
0.8691
Yok
BSEN
JKSE
1
5 8.860112
0.1148
Yok
BVSP
JKSE
1
2 1.919273
0.3830
Yok
JKSE
BVSP
0
2 122.5742
0.0000* BVSP → JKSE
*: %5 düzeyinde istatistiki olarak anlamlıdır. Optimal gecikme uzunluğu AIC
kriterine göre belirlenmiştir, dmax= Lee Strazicich birim kök testine göre
maksimum durağanlaşma seviyesi, k=VAR gecikme uzunluğu
Bağımlı
Değişken

Bağımsız
dmax k
Değişken
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Tablo 3’te elde edilen bulgulara göre, BVSP borsa endeksinden
BIST100 borsa endeksine doğru %5 anlamlılık seviyesinde kurulan temel
hipotezin reddedildiği görülmektedir.
H0: Bağımsız değişken bağımlı değişkenin Granger nedeni değildir.
H1: Bağımsız değişken bağımlı değişkenin Granger nedenidir.
Diğer bir ifade ile BVSP borsa endeksinden BIST100 borsa endeksine doğru bir nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. Diğer yandan, FTSEJSE,
BSEN ve JKSE borsa endekslerinden BIST100 borsa endeksine doğru herhangi bir nedenselliğe rastlanmamıştır.
Ayrıca, BIST100 borsa endeksinden BSEN ve JKSE borsa endekslerine doğru bir nedensellik ilişkisine rastlanırken, BIST100 borsa endeksinden BVSP ve FTSEJSE borsa endekslerine doğru herhangi bir nedenselliğe rastlanmamıştır.
FTSEJSE borsa endeksi ile JKSE borsa endeksi arasında çift yönlü
nedensellik ilişkisi tespit edilirken, FTSEJSE borsa endeksinden BSEN
borsa endeksine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Ayrıca BVSP borsa endeksinden BIST100, FTSEJSE, BSEN ve JKSE borsa
endekslerine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
BSEN borsa endeksi BIST100, FTSEJSE ve BVSP borsa endekslerinden etkilenirken, bu endeks diğer borsa endekslerini hiç etkilememiştir.
Ayrıca JKSE ve BSEN borsa endeksleri arasında hiçbir ilişkiye rastlanılmamıştır. BVSP diğer kırılgan beşli ülkelerinin borsa endekslerini etkilerken, bu endeks diğer endekslerden hiç etkilenmemiştir. Borsa endeksleri
arasındaki ilişki Şekil 2’de gösterilmiştir.
Şekil 2. Borsa Endeksleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Sonuç
Markowitz (1952) tarafından modern portföy teorisinin (MPT) geliştirilmesi, piyasa yatırımcıları veya portföy yöneticileri tarafından çeşitlendirmenin faydalarının algılanmasını sağlamıştır. Çeşitliliğin temel işlevi
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riski minimize etmek amacı ile fonları çeşitli varlıklara yatırmaktır. İlk
önce çeşitlendirme ulusal sınırları içerisinde kullanılmıştır. Fakat zaman
geçtikçe yatırımcılar sınırların ötesine bakmaya başlamışlardır. Ayrıca bilgi ve iletişim teknolojisi sektöründeki sürekli artan buluşlar ve yeniliklerle, bilgi akımının önemli ölçüde düşük bir maliyetle gerçekleşmesi ile
birlikte büyük ölçüde fiziksel sınırları önemsiz kılmıştır. Diğer yandan, bir
yatırımın riskleri sistematik ve sistematik olmayan risk olarak sınıflandırılmaktadır. Sistematik olmayan risk çeşitlendirme yolu ile yok edilebilirken
sistematik risk çeşitlendirme yolu ile yok edilememektedir. Yani iyi çeşitlendirilmiş portföy sistematik riskle karşılaşmaktadır. Fakat uluslararası
çeşitlendirme ile sistematik risk minimize edilebileceği için son yıllarda
uluslararası çeşitlendirme kavramı önem kazanmıştır.
Bu çalışmanın amacı 4 Şubat 2010-13 Şubat 2020 tarihleri arasındaki
önemli borsa endekslerinin günlük verilerini kullanarak, kırılgan beşli ülkelerinin piyasaları arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını dolayısıyla
bu borsalar arasında çeşitlendirme fırsatları bulunup bulunmadığını incelemektir. Borsa endekslerine yapılan Lee-Strazicich birim kök testinden
elde edilen sonuçlara göre, serilerin bir kısmı kırılma ile birlikte düzeyde
durağan olurken diğer kısmı birinci farkta durağan hale geldiği tespit edilmiştir. Güney Afrika FTSEJSE ve Brezilya BVSP borsa endeksleri verilerinin düzeyde durağan olduğu bunun yanında, Türkiye BIST100, Hindistan BSEN ve Endonezya JKSE borsa endeksleri verilerinin düzeyde değil
birinci farkta olduğu tespit edilmiştir.
Toda-Yamamoto nedensellik testi sonucunda, incelenen dönemde
BIST100 borsa endeksinden JKSE ve BSEN borsa endeksine tek yönlü
bir nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır. Yani Türkiye hisse senedi piyasası Endonezya ve Hindistan hisse senedi piyasalarını etkilerken Türkiye
piyasası bu iki piyasadan etkilenmemektedir. Elde edilen bu sonuçlar Gözbaşı (2010), Akel (2015) ve Bilgehan (2019) çalışmalarında elde edilen
sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Diğer yandan BVSP borsa endeksinden BIST100 borsa endeksine tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit
edilmiştir. Diğer bir ifade ile Brezilya hisse senedi piyasası Türkiye hisse
senedi piyasasını etkiler fakat Brezilya piyasası Türkiye piyasasından etkilenmemektedir. Elde edilen bu sonuçlar Akel (2015) ve Yalama (2009)
çalışmalarının sonuçları ile farklılık gösterirken, Gözbaşı’nın (2010) çalışması ile benzerlik göstermektedir. Brezilya borsa endeksinden Endonezya,
Hindistan ve Güney Afrika borsa endekslerine tek yönlü bir nedensellik
ilişkisine rastlanılmıştır. Yani Brezilya hisse senedi piyasası diğer ülkelerin
piyasalarını etkilerken, bu ülkelerin hisse senedi piyasalarından etkilenmemektedir. Elde edilen bu sonuçlar, Akel (2015), Turgut ve Köroğlu (2017),
Patel (2017), Jegadeeshwaran ve Sangeetha (2018) ve Bilgehan (2019),
tarafından bulunan sonuçlarla benzerlik göstermektedir.
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Güney Afrika borsa endeksinden Hindistan borsa endeksine tek yönlü
bir nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır. Yani Güney Afrika hisse senedi piyasası Hindistan piyasasını etkilerken, Güney Afrika hisse senedi piyasası
Hindistan hisse senedi piyasasından etkilenmemektedir. Bu sonuç, Jegadeeshwaran ve Sangeetha (2018) çalışmasının sonucu ile uyum sağlarken
Akel (2015) çalışmasının sonucu ile farklılık göstermektedir.
Ayrıca Güney Afrika borsa endeksi ile Endonezya borsa endeksi arasında çift yönlü nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. Elde edilen bu sonuç,
Akel (2015) ve Turgut (2017) çalışmaları ile farklılık göstermektedir. İki
çalışmada Endonezya hisse senedi piyasasından Güney Afrika hisse senedi
piyasasına doğru bir nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır.
Bu çalışma ile kırılgan beşli ülkelerinin hisse senedi piyasaları arasında yatırım yapmak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılara bu ülkeler
arasında çeşitlendirme fırsatları bulunup bulunmadığı konusunda bilgi sunulması amaçlanmıştır. Kırılgan beşli ülkeleri arasında genellikle nedensellik ilişkilerine rastlanması kırılgan beşli borsaları arasında çeşitlendirme
fırsatlarının sınırlı olduğunu göstermektedir.
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Giriş
Göç, yaşam koşullarının insan ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olduğu zamanlarda, insanların çeşitli sebeplerle kısa, orta ve uzun vadeli olarak yer değiştirmesi olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda dünya üzerinde
farklı sebeplerle yapılan göç küresel bir sorun haline gelmektedir. Artan
göçlerin etkileri farklı bilim dalları tarafından araştırılmaktadır. Göç ve
göçten sonra ortaya çıkan sorunlar, göç edilen bölgeyi politik, ekonomik,
sosyal ve kültürel olarak etkilediği gibi göç edilen bölgenin istikrarını ve
güvenliğini de etkilemektedir (Çimen & Quadır, 2018).
Küresel bir sorun olan göç olgusu, Türkiye’yi de etkilemektedir.
Türkiye, stratejik ve coğrafi konumu nedeniyle yoğun göç alan ülkeler arasında bulunmaktadır (Taş, Koçar, & Çiçek, 2017). Türkiye’nin açık kapı
politikası uygulaması, diğer ülkelere geçitte transit ülke olarak kullanılması ve komşu ülkelerinde iç karışıklığın yaşanması Türkiye’ ye yönelik
göçü etkilemektedir. Göçlerle birlikte ülkede hızla artan mülteci nüfusun
ülkeye; ekonomik, güvenlik, sosyokültürel gibi bazı etkileri olmaktadır
(ORSAM, 2015). Türk halkı hızlı ve kontrolsüz artan mülteci nüfusunun
olumsuz etkileri sebebiyle endişe etmektedir. Ülkenin farklı bölgelerine
dağılmış olan mültecilerin; ülkede işsizlik sorununu tetiklediği, bölge güvenliğini tehdit ettiği ve sosyokültürel yapıyı değiştirdiği yerel halk tarafından düşünülmektedir.
1. Temel Kavramlar
1.1. Göçün Tanımı
Göç; ekonomik, toplumsal veya siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir
yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu). Göç etme eylemi aynı ülke sınırları içinde ise
göç edilen bölgenin yerli halktan olmayan, ülke sınırları dışında ise sürekli
ikamet izni bulunmayan kişilerin farklı bir yerleşim bölgesine gelmesi olarak ifade edilebilmektedir (Zastrow, 2017).
Her yıl milyonlarca insan savaş, kıtlık, hastalık gibi çeşitli sebeplerle
ulusal sınırların içinde ya da ötesine düzenli ve düzensiz olarak göç etmektedir. 2019 Birleşmiş Milletler verilerine göre yüz on beş milyonun üzerinde insan zorla yerinden edilmiş ve bunlardan yaklaşık yirmi altı milyonu
mülteci, dört milyonu ise sığınmacı durumundadır (UNHCR, 2019).
Göçün tanımı birçok etkenin birleşimi sonucu oluşan dinamik bir olgu
olarak da ifade edilmektedir. Sebep ne olursa olsun insanların her türlü
hareketini içeren bir nüfus hareketidir (Ekici & Tuncel, 2015). Bu konuda
farklı tanımlamalar da mevcuttur; Hugo göçü ekonomik sebeplerle “ha-
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yatta kalma stratejisi” olarak açıklarken; Gurrieri için göç, bireyin yaşadığı ülkenin sınırlamalarına karşı oluşturduğu “sosyal özgürleşme” şeklidir. Tanımların bir kısmında göç toplumsal hareketlerin bir bölümü olarak
incelenir. Weber ise bu toplumsal hareketi “sınıf mücadelesi hareketinin
başlangıcı” olarak tanımlar ve göç kavramını bireyin var olan düzenden
kurtulup daha iyi fırsatlara erişim amacıyla aldığı kişisel kararlar olarak
açıklar (Şemşit, 2018).
Göç Terimleri Sözlüğü’ ne göre göç; insanların bireysel veya grup halinde, aynı ülke sınırları içerisinde ya da uluslararası sınırları aşarak, kısa
süreli veya daimi olarak, farklı sebeplerle yaptıkları nüfus hareketleridir
(Uluslararası Göç Örgütü, 2013). Daha iyi fırsatlara erişebilmek için göç
edenler, aile birleşmesi sonucu göç edenler ve zorla yerinden edilmiş kişiler de aynı gruba dâhil edilmektedir.
İnsanların toplum olarak temel eylemi olan göç, bu zamana kadar süregelmiş ve bundan sonra da devam edecek olan bir vakıadır. Göç olgusu
durduğunda veya aynı kaldığında toplumlar küçülmeye başlamaktadır (Ortaylı, 2006). Böylece göç, toplumdaki canlılığın sağlanmasında etkili olmaktadır. Kişi ve mekân arasındaki ilişki insanlar için önemlidir fakat göç,
insan ve mekân arasındaki bağlantıya zarar vermektedir (Ekici & Tuncel,
2015). Dolayısıyla göç bazı yönlerden insan için faydalı bir durumken bazı
yönlerden insanı olumsuz etkilemektedir. Göç insanlık tarihi kadar eskidir
ve bir toplumdan diğerine fiziksel geçiş süreci olarak da değerlendirilmektedir (Aksu Kargın, 2016). Göçmenler gittikleri yerleri aynı zamanda sosyal, kültürel, ekonomik, politik olarak da etkilemekte ve var olan yapıyı
değiştirmektedir. Bu yönüyle göç, yer değiştirme hareketi olarak tanımlansa da aslında sosyal bir olaydır (Özdemir, 2008). Göç, ülke nüfusunda
ya da daha küçük topluluklar artışa veya azalmaya doğrudan etki edebilir
ve bölgenin yaş ve cinsiyet yapısında farklılaşmaya neden olabilmektedir
(Akkaya, 2012).
1.1.1. Göçün Nedenleri
İnsanlar bir yerden başka bir yere çeşitli nedenlerle göç etmektedir.
Genel olarak kendilerine daha iyi bir gelecek oluşturma amacıyla insanlar göç etmeyi tercih ederler. Her yıl milyonlarca insan kıtlıktan, savaştan
veya zulümden kaçmak için ya da yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla
ulusal sınırların içinde veya uluslararası sınırların ötesine göç etmektedir
(Matera, Stefanile, & Brown, 2011).
İnsanların yaşadıkları bölgeleri terk ederek başka bölgelere göç etmelerinin temelinde çeşitli nedenler bulunmaktadır. Bu nedenlerden bazıları;
sosyo-ekonomik sorunlar, doğal afetler, eğitim alanındaki yetersizlikler,
yaşam şartlarındaki sıkıntılar, sosyo-kültürel nedenler, siyasi sorunlar ve
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güvenlik sorunları olarak sıralanabilmektedir (Günay, Atılgan, & Serin,
2017). Bu sorunların yanı sıra kişilerin ekonomik durumları da göç etme
kararlarında ve göç süreçlerinde önemli rol oynamaktadır (İçduygu & Aksel, 2012). Göç etmeye karar vermiş kişilerin oluşacak masrafları karşılayabilmesi gerekmektedir.
Göç eden kişiler, bulundukları durumdan daha iyi ortamlara ve olanaklara ulaşabilmek amacıyla başka bölgelere göç etmeyi tercih etmektedir. Yaşadıkları bölgedeki zorlu yaşam şartları, istihdam imkânlarının
olmayışı, insani ihtiyaçları karşılayabilmedeki yetersizlik, yaşam kalitelerinin düşük olması göçte rol oynayan önemli nedenlerdendir (İçduygu &
Aksel, 2012). Göçe neden olan etmenler, göç süreci ve sonrası için oldukça önemli rol oynamaktadır; ekonomik nedenlerle yapılan göçlerin siyasi
nedenlerle yapılan göçlerden farklı süreçleri olduğu gibi farklı ekonomik,
sosyal ve siyasi etkileri de olabilmektedir (Ekici & Tuncel, 2015). Dolayısıyla göçe neden olan etkenler göç süreci üzerinde de etkili olmaktadır.
Göç iki farklı biçimde; isteyerek ya da zorla gerçekleştirilebilir. İsteyerek yapılan göçlerde daha iyi fırsatlara ulaşabilme gibi ekonomik nedenler ön plandayken, zorla yapılan göçlerde iç karışıklıklar, etnik, dini
ve siyasi baskılar gibi güvenliği tehdit eden unsurlar ön plandadır (Aksu
Kargın, 2016). Ekonomik kaygılarla yapılan göçlerde, endüstri sektörünün geliştiği yerleşim merkezleri göç alan bölgeler olmuş ve bu bölgeler
giderek büyüyen, gelişen merkezler haline gelmişlerdir (Özdemir, 2008).
Ekonomik yönden gelişmiş olan bölgeler, göç etmek için daha uygun ve
cazip birer “çekim merkezi” olarak görülmektedir (Çelik, 2007).
1.1.2. Göçün Türleri
Göç hareketlerinin önemli bir kısmı, az gelişmiş bölgelerden nispeten
gelişmiş bölgelere doğru oluşmaktadır (Sirkeci, 2006). Küçük yerleşim
yerlerinden büyük yerleşim yerlerine yapılan göçler bölgede bazı olumsuz
etkilere neden olmaktadır. Gelişmemiş bölgelerden daha gelişmiş bölgelere göç eden kişiler değişikliklere ayak uydurmakta güçlük çekme ve bölge
halkı tarafından kabul görmeme gibi sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bu
durum kentin çekici faktörlerinin itici faktörlere dönüşmesinde yol açarak
zaman içerisinde bazı göçerlerin köylerine geri dönmesine neden olmaktadır (Güreşçi, 2010).
Göç; gönüllü ya da zorunlu olarak iki farklı şekilde de gerçekleştirilebilen, sosyal bir olaydır (Yelpaze & Güler, 2018). Gönüllü yapılan göçler,
daha iyi yaşam şartlarına ulaşabilmek amacıyla planlı bir şekilde isteyerek
gerçekleştirilirken; zorunlu olarak yapılan göçler, bölgedeki zulüm, hastalık gibi sıkıntılardan kaçabilmek adına gerçekleştirilmektedir (Aksu Kargın, 2016). Göç ister gönüllü ister zorunlu olarak yapılsın iç göç ve dış göç
olmak üzere iki farklı yolla gerçekleştirilmektedir.
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1.1.1.1. İç Göç
İç göç; ülke sınırları içerisinde bir yerden başka bir yere yapılan göçlerdir. Türk Dil Kurumu’ nda bir ülke sınırları içinde genellikle küçük yerleşim bölgelerinden büyük kentlere geçici veya sürekli kalmak üzere göç
etme olarak ifade edilmektedir (Türk Dil Kurumu).
Küçük yerleşim yerlerindeki sosyo-ekonomik sorunlar, kaynaklara
ulaşamama ve hizmet yetersizliği gibi itici sebepler; şehirlerin çekici faktörleriyle birleştiğinde; insanlar yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla
küçük yerleşim bölgelerinden daha büyük yerleşim yerlerine, köylerden
kentlere göç etmeyi tercih etmiştir. Bu durum ülkenin toplam nüfusunu
etkilemezken, bölgeler arası nüfus dağılımını etkilemekte; küçük yerleşim
yerlerindeki nüfus azalırken, büyük yerleşim yerlerindeki nüfusta artış görülmektedir (Özdemir, 2008).
Ülkede iç göç kapsamında yapılan göçlere bakıldığında, göçlerin %
70 oranında ekonomik nedenlerle gerçekleştirildiği görülmektedir (Çelik,
2007). Türkiye’ de bölgeler arası sosyo-ekonomik farklılıklar bulunması
sebebiyle, göçlerin sosyo-ekonomik olarak gelişmenin sağlandığı bölgelere doğru yapıldığı bilinmektedir.
Kırsal bölgelerden kentlere yapılan göçler sonucu kırsal bölgelerde
azalan nüfus, bu bölgelerde ekonomik bölüşümdeki payın artmasına neden
olmaktadır. Kırsal bölgelerdeki sosyo-ekonomik dönüşüm ve kamu hizmetlerinin gelişmesi, istihdam olanaklarını da etkilemiş ve kırsal bölgeleri
yeni çekim alanları haline getirmiştir (Güreşçi, 2010)
1.1.1.2. Dış Göç
Dış göç; iktisadi, siyasi veya sosyal nedenlerle bir ülke sınırından başka bir ülke sınırına doğru gerçekleşen nüfus hareketleri olarak tanımlanmakta ve bu durum uluslararası göç olarak da isimlendirilmektedir (Özel,
2016). Başka bir deyişle çeşitli sebeplerle ülkeler arası kalıcı ya da geçişi
olarak yapılan göç hareketleridir.
Belirli bir süre çalışmak veya eğitim görmek, yerleşmek ve kalıcı kalmak için bir ülkenin sınırlarını geçerek yapılan göçlerdir (Koçak & Terzi,
2012). Dış göçe neden olan temel etkenlerin yanı sıra ulaşım ve iletişim
olanaklarındaki artış da ülkeler arası göç oranının artmasına neden olmaktadır (Şahin, 2019).
Savaş, siyasi ve dini baskı, işsizlik gibi bazı etkenler dış göçe sebep
olmaktadır. Bu etkenlerden farklı bir nitelik taşıyan ve dış göç kapsamında değerlendiren beyin göçü, insanların bulundukları ortamlardan daha iyi
şartlara sahip olabilmek, seçtikleri alanlarda kendilerini geliştirebilmek ve
çalışabilmek adına seçtikleri yoldur (Günay, Atılgan, & Serin, 2017). İşçi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2

563

göçü, mübadele göçü, siyasal ve sosyo ekonomik göçler de beyin göçü gibi
dış göçler kapsamına girmektedir.
1.2. Göçmen, Mülteci ve Sığınmacı Tanımları
Göç eden kişiler durumlarına göre; göçmen, sığınmacı ya da mülteci
konumunda değerlendirilirler. Kendi ülkelerinde özgürlükleri ve yaşamları
tehdit altında olması sebebiyle göçe zorlanan kişilere mülteci ya da sığınmacı denmektedir. Bu kişilerin temel amacı başka bir ülkede veya bölgede
mümkün olan en kısa sürede güvenli bir sığınak bulmaktır. Göçmenlerin
aksine, mülteci ve sığınmacılar sosyoekonomik açıdan bulundukları bölgede istenmeyen olma eğilimindedirler (Aksu Kargın, 2016).
Göçmenler, yaşam koşullarını iyileştirmek adına uluslararası göç eden
kişilerdir (AFAD, 2019). Sosyokültürel ve ekonomik nedenlerle bulundukları ülkelerden ayrılarak refah seviyesi daha yüksek bir yaşam sürdürebileceği başka ülkelere göç etmeyi tercih etmektedirler (Türk Kızılayı, 2017).
Birleşmiş Milletler tanımına göre göçmen; gönüllü ya da zorla olması, göç
sebebi ve yolları, düzenli veya düzensiz olması fark etmeksizin yabancı
bir ülkede bir yıldan fazla ikamet eden kimsedir (Uluslararası Göç Örgütü,
2013).
Mülteciler, vatandaşı olduğu ülkede çatışma ve zulüm olması sebebiyle başka bir ülkeye giden, ülkesine geri dönemeyen yahut dönmek istemeyen ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında korunan kişilerdir (Türk
Kızılayı, 2017). Mültecilerin korunması hususunda bazı boyutlar; tehlikeli
ortamlara geri gönderilmekten korunmak, adil ve etkili iltica prosedürlerine erişim ve temel insan haklarına saygı duyulması adına gerekli tedbirleri
alma olarak sayılabilmektedir (UNHCR, 2019).
Sığınmacı, ülkesinde ırk, din, siyasal düşünce gibi nedenlerle baskı
altında olan ve ülkesini terk ederek başka bir ülkeye sığınma talebinde
bulunmuş ancak statüleri henüz resmi olarak tanınmamış kişilere denmektedir (AFAD, 2019). Bir kişinin uluslararası korumaya ihtiyacı olup olmadığını belirlemek için ulusal sığınma sistemleri bulunmaktadır (UNHCR,
2019). Mültecilik statüsüne ilişkin yapılan başvurunun kabul edilmemesi
sonucunda bu kişiler ülkeyi terk etmek zorundadırlar ve kendilerine insani
ya da başka gerekçelerle ülkede kalma izni verilmemişse sınır dışı edilebilirler (Uluslararası Göç Örgütü, 2013).
1.3. Türkiye’ de Göçün Hukuksal Altyapısı
Göç ile ilgili ilk hukuksal çerçeve 1934 yılında İskân Kanunu kapsamında çizilmiş olup mezkûr kanun revize edilerek günümüze kadar gelmiştir (İçduygu & Aksel, 2012). İskân Kanunu, Türk soyundan ve kültüründen gelen kişilerin göçmen ve mülteci olarak kabul edilebileceğini
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belirtmektedir. Bu kanun dâhilinde, göç politikaları, ulus devlet oluşturma
sürecinde etkin bir rol oynamıştır (İnan, 2016). 1951 tarihinden itibaren
Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesi’nin kabulüyle
birlikte Avrupa ülkelerinden gelen kişilerin de iltica talepleri kabul edilmeye başlamıştır (ORSAM, 2015).
Türkiye’ de daha etkin bir ulusal sığınma sistemi inşa edebilmek adına yasal düzenlemeler yapılmaktadır. 2014 yılında yürürlüğe girmiş olan
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunuyla birlikte ulusal sığınma
sisteminin temel dayanakları oluşturulmuş olup Türkiye’ deki yabancılara ilişkin tüm işlemlerden sorumlu olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
kurulmuştur (UNHCR, 2019). Kanuna ilişkin maddeler Avrupa Birliği kanunlarına, BM Mülteci Yüksek Komiserliği (BMMYK) kılavuz ilkelerine
ve Avrupa Konseyi normlarına dayanarak oluşturulmuştur. İlgili kanun;
mültecilerin/sığınmacıların ülkede kalışlarını, hareket sınırlarını, sosyal
haklarını ve uyum sürecini düzenlemeyi, koşullarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır (Akkanat, Aksoy, Yılmaz, & Özsoy, 2017). Bununla birlikte vize
ve ikamet izinleri, sınır dışı edilme durumları, geri gönderme yasağı sınırları ve geçici koruma kararları belirlenmektedir (Göç Politika ve Projeleri
Dairesi Başkanlığı, 2017).
Türkiye’de geçici koruma sağlanan kişilerin haklarını ve bu kişilere
ilişkin prosedürleri belirlemek adına Geçici Koruma Yönetmeliği 2014 yılında yürürlüğe girmiştir (UNHCR, 2019). Geçici Koruma Yönetmeliği
kapsamında; yabancılara yönelik eğitim-öğretim hizmetlerinden yararlanma, geçici koruma altında bulunan kişilere yönelik sağlık hizmetlerinden
faydalanma, çalışma izni alabilme, Türk vatandaşlığı kazanabilme ve özel
ihtiyaç sahibi olanlar için biopsikososyal destek ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanma gibi hususlar bulunmaktadır (Kaya & Eren, 2015).
Batı Avrupa ve bazı gelişmiş ülkeler iyi bir hukuk sistemine sahip olmalarına rağmen göç politikaları hususunda katı, yasakçı ve olumsuz yönde tutum sergilemektedirler. Türkiye ise yürüttüğü ‘açık kapı’ politikası ile
göçmenlerin insani haklarını koruyan bir göç politikası izlemekte ve birçok göçmeni ülkesine kabul etmektedir (Günay, Atılgan, & Serin, 2017).
Diğer devletler hususunda, BMMYK uluslararası mülteci hukukunun ülkeler tarafından uygulanması adına önemli bir rol üstlenmektedir. Aynı zamanda ülkelerinde yerinden edilmiş kişilerle ve vatansızlarla ilgilenmekte,
gerektiğinde onların haklarını savunmaktadır (Uzun, 2016).
2. Türkiye’ de Göç Olgusu
BM Mülteci Örgütü verilerine göre; çatışma, şiddet ve zulüm sebebiyle zorla yerinden edilen kişilerin sayısı küresel çapta rekor düzeylere
ulaşırken; Türkiye dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan
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ülkedir. Her yıl binlerce insan Türkiye’ ye düzenli ve düzensiz olarak göçler yapmaktadır. Düzenli göç, ülkeye yasal yollardan yapılan girişlerdir.
Kişinin ülkede yasadışı bir şekilde bulunması düzensiz göç olarak değerlendirilmektedir. Düzensiz göçmen sayısı; Ortadoğu, Kafkasya ve Balkanlar gibi siyasi istikrarsızlık ve karışıklık yaşayan ülkelere komşu olması
sebebiyle Türkiye’ de oldukça yüksektir (Bozkaya & Kıncal, 2018).
Türkiye, üç buçuk milyondan fazla kayıtlı Suriyeli mültecinin yanı
sıra farklı uyruklu dört binden fazla kişiye de ev sahipliği yapmaktadır
(UNHCR, 2019). Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre (2019),
ikamet izni ile Türkiye’ de bulunan yabancı sayısı bir milyon yüz bir bin
otuz ve geçici koruma altındaki mülteci sayısı üç milyon beş yüz yetmiş
altı bin üç yüz yetmiştir.
Tablo 1: Türkiye’ de Yaşayan Suriyeli Mültecilerin Yaş ve Cinsiyet Durumu

(T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2017)

Suriye’ den gelen yoğun göç dalgasıyla birlikte Türkiye’ ye göç eden
mülteciler, başta sınır illere yerleşirken zaman içerisinde ülkenin geneline dağılmışlardır (Tümeğ, 2018). Sınır illere kurulan kampların, mülteci
nüfusun artmasıyla kapasitelerini aştığı ve yetersiz kaldığı bilinmektedir.
Mültecilerin küçük bir kısmının açılan kamplarda kaldığı, çoğunluğun ise
kamp dışında farklı bölgelere yerleştiği görülmektedir (ORSAM, 2015).
Tablo 2: Kamplarda ve Kampların Dışında Yaşayan Suriyeli Mülteci Sayısı

(T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2019)
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Kampların dışında, ülkenin çeşitli bölgelerine dağılmış olarak yaşayan
mültecilere ‘kent mültecileri’ denmektedir (Erdoğan M. , 2018). Mülteciler
bulundukları bölgeleri farklı yönlerden etkilemektedir. Farklılığa toleransı
düşük olan küçük kentler, mülteci göçlerinden karma nüfus yapısına sahip
büyük şehirlerden daha çok etkilenmektedir (Yıkıcı, Koca, Kurtarır, Çılgın, Çolak, & Kılınç, 2017). Kent mültecilerinin, kampta yaşayanlara göre
Türkiye genelinde daha büyük etkilerinin olması kaçınılmazdır (Tümeğ,
2018). Bu etkileri genel itibariyle toplumsal, ekonomik, siyasi, güvenlik ve
temel hizmetler üzerindeki etkiler olarak çerçevelemek mümkündür.
2.1. Göçmenlerin Etkileri
2.1.1. Toplumsal Etkiler
Göçle gelen bireyler tüm ilişkilerini ve geleneksel yapılarını bırakarak
yeni bir düzene alışmaya çalışmaktadır. Bu süreçte mülteciler için toplumsal uyum oldukça önemlidir. Dil, kültür ve yaşam tarzındaki farklılıklar
uyumu güçleştirmektedir (Tümeğ, 2018). Mülteciler yeni ortama adapte
olabilmek için değişmiş ve yaşadıkları ortamı da değiştirerek ara kültürlerin oluşmasına zemin hazırlamıştır (Ekici & Tuncel, 2015).
Ekonomik sıkıntılar yaşamaları sebebiyle, mülteci aileler çocuklarını
okula göndermek yerine çalışmaya yönlendirmektedir (ORSAM, 2015).
Suriyeli çocuklar arasında okula gitme oranı yüzde on üç iken tüm Suriyeli mülteciler arasında okuryazar olma oranı yüzde seksen civarlarındadır
(Tunca & Karadağ, 2018). Bu oran, Türkiye ortalamasının oldukça altında kalmakta ve eğitim seviyesindeki bu farklılık sosyal uyumu sağlamada olumsuz bir etki oluşturmaktadır. Uyum sürecinde, özellikle mülteci
çocukların eğitimi, kayıp kuşak oluşmaması adına da oldukça önemlidir
(Erdoğan, 2019).
Mültecilerin yoğun olarak yaşadığı sınır illerinde, boşanmaların arttığı
ve çok eşliliğin yaygınlaştığı gözlemlenmiştir (Tümeğ, 2018). Evlendirilen Suriyelilerin arasında çocuk yaşta olanlar da bulunmaktadır (ORSAM,
2015). Gelen mültecilerle birlikte bölgenin demografik yapısı değişime
uğramış ve yeni bir ilişki ağının oluşmasına katkı sağlanmıştır (Ekici &
Tuncel, 2015). Doğurganlık oranı, nüfus dağılımı gibi demografik yapıda
ani değişimler oluştuğu ve bu durumun yerel halkta kaygı yarattığı bilinmektedir (Tümeğ, 2018). Bazı bölgelerdeki hassas demografik yapı değişimleri, bölgede kutuplaşma ve ayrışma olmasına zemin hazırlayabilmektedir.
2.1.2. Ekonomik Etkiler
Mültecilerin ülkeye ekonomik düzeyde olumlu ve olumsuz etkileri
karmaşık bir yapıdadır. Mültecilere yönelik olumsuz algılar, genel olarak
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mültecilerin bölgeye ekonomik ve kültürel etkileri sebebiyle oluşmaktadır
(Sönmez & Adıgüzel, 2017). Yerel halkta mültecilerin düşük ücrete çalışması sebebiyle piyasada ücretlerin düştüğü ve işsizlik sorunu meydana geldiği yönünde kaygılar bulunmaktadır. Mülteciler, emek piyasasında Türk
işçilerin yerini alacak bir tehdit olarak görülmektedir (AFAD, 2017).
Mültecilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde çocuk işçi sayısının arttığı ve düşük ücretlerle kaçak işçi çalıştırmanın yaygınlaştığı bilinmektedir
(ORSAM, 2015). Sınır illerinde işsizlik oranının arttığı fakat ulusal düzeyde işsizlik oranlarına mültecilerin belirli seviyede bir etkisinin olmadığı
yapılan araştırmalar sonucu görülmüştür (Tunca & Karadağ, 2018).
Mülteciler, genellikle yerel halkın çalışmayı tercih etmediği ara eleman pozisyonlarında çalışarak ülkenin işgücü ihtiyacını karşılamaktadır
(ORSAM, 2015). Mültecilerin sınır illerindeki işgücü ihtiyacını karşılaması bölgedeki yatırım ortamını olumlu yönde etkilemiş ve Suriye’ de bulunan yatırımcılar, yatırımlarını Türkiye’ ye taşıyarak bölge ekonomisinin
hareketlenmesine katkı sağlamıştır (Tümeğ, 2018). Türkiye’ ye gelen Suriyeli tüccarlarla birlikte Ortadoğu ile ticari ilişkiler artmış ve ithalat ihracat
dengesi olumlu yönde ilerlemiştir (Tunca & Karadağ, 2018). Mültecilere
yönelik yapılan insani yardımlar, ulusal firmalar üzerinden sağlanmakta ve
mültecilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerden karşılanmaktadır (AFAD,
2017). Bu sebeple, yapılan yardımlar bölge piyasasına etki ederek bölge
ekonomisinin canlanmasını desteklemektedir.
2.1.3. Politika ve Güvenlik Üzerindeki Etkiler
Türkiye’ nin mültecilere yönelik uyguladığı ‘açık kapı’ politikası, terör gruplarının da ülkeye girebileceği riskini doğurması sebebiyle yerel
halkı kaygılandırmaktadır. Halkta, son yıllarda artan terör eylemlerinin ve
hırsızlık, yankesicilik gibi adi suçların bu sebepten kaynaklandığı kanısı
oluşmuştur (Tunca & Karadağ, 2018). Sığınmacıların beyanı esas alınarak
ülkeye girişte kayıt oluşturulmakta ve geçmiş yaşantıları bilinememektedir. Bu durum ülkeye giren mültecilerin kontrol edilip denetlenmesinde
bazı sıkıntılar oluşturmaktadır. Mülteciler, terör örgütleri ve suç şebekeleri için kullanılabilecek gruplar arasında bulunmakta ve ülkenin güvenliği
için tehlike oluşturmaktadır. Ülkede yasalara aykırı hareket eden ve suç
işleyen tüm yabancılar; Türkiye’ de cezaevlerine girebilmekte ve sınır dışı
edilebilmektedir (Korkmaz, 2016).
Bölgeye göçle gelenler ve bölgede yaşayanlar arasında sosyokültürel ve ekonomik farklılıklar bulunmaktadır. Farklılıklar, bölgede etnik ve
mezhepsel yönde kutuplaşma oluşumunu tetikleyerek güvenliği tehdit edecek risk unsurlarını oluşturabilmektedir (Tümeğ, 2018). Bölgede oluşan
kutuplaşma ve gerilim, yerleşim bölgelerinin ayrışmasına ve durumun si-

568

Yulia Kryvenko, Merve Demirhan

yasala evrilmesine zemin hazırlayabilmektedir. Bu durum bölgede yaşayan bireylerin siyasal tercihleri üzerinde etkili olabildiği gibi kutuplaşmayı tetikleyerek bölge güvenliğini tehdit edebilmektedir (Ekici & Tuncel,
2015). Bu süreçte ülkede ekonomik refah oluşturacak politikalarla birlikte
kültürel entegrasyon sağlayacak politikaların da desteklenmesi gerekmektedir (Ceobanu & Escandell, 2010).
Çoğu mültecinin yaşam kalitesinin oldukça düşük olması, bu kimselerin bölgede yeni fırsatlara erişebilme ve yer edinebilme adına risk alma
seviyelerini arttırmaktadır (Ekici & Tuncel, 2015). Risk alma seviyelerinin
yüksek olması bölge güvenliğini tehdit edecek unsurları oluşturabilmektedir. Yerel halkta mültecilerin güvenlik sorunu çıkardığına dair algı olmasına rağmen mültecilerin adli olaylara karışma oranları oldukça düşüktür
(Tunca & Karadağ, 2018).
Mültecilere yönelik olumsuz tutum ve davranışlar, mültecilerde dışlanma duygusuna sebep olabilmektedir. Bu durum çeteleşmeyi tetikleyerek
güvenlik açısından riskli grupların oluşumuna zemin hazırlayabilmektedir
(Yelpaze & Güler, 2018). Halk arasında mültecilere yönelik oluşan olumsuz algının, mülteciler arasında kitlesel bir tepkiye dönüşmesi muhtemel
bir risktir (ORSAM, 2015).
2.1.4. Temel Hizmetler Üzerindeki Etkiler
Gelen mülteciler için Türkiye’nin özel bir dağıtma ve yerleştirme sistemi bulunmamaktadır. Bu nedenle de ülke içinde mültecilerin dağılımlarında ciddi farklılıklar söz konusudur. Yeterli altyapıya sahip olmayan
küçük yerleşim yerlerine yapılan göçler bölgenin durumunu daha çok etkilemekte ve yerel halkın da yeterli hizmete erişimini kısıtlamaktadır (Erdoğan, 2019).
Göçle birlikte ülkede hızlı bir nüfus artışı olmuştur. Ani nüfus artışı, yeni yerleşim yerlerine ve temel yaşam gereksinimlerine ihtiyacı arttırmaktadır (Ekici & Tuncel, 2015). Bazı şehirlerin altyapısı hızla artan
nüfusa göre inşa edilmemiştir ve bu durum bazı hizmetlere erişimde aksaklıklara sebebiyet verebilmektedir (Tunca & Karadağ, 2018).
Mültecilerin hizmetlere erişimi devlet ve sivil toplum örgütleri desteğiyle sağlanmaktadır. Bu hususta AFAD ve Türk Kızılay’ ı gereksinimlerin
ekseriyetini karşılamaktadır (Birinci & Altun, 2015). Artan nüfusla birlikte
kaliteli hizmet alabilmek adına okul, hastane gibi hizmet alanlarına duyulan ihtiyaç artmıştır. Bu durum bütçe sorununa neden olmaktadır (Tunca &
Karadağ, 2018). Mültecilere yönelik yürütülen hizmetlerle ilişkili bir diğer
durum ise toplum sağlığının olumsuz etkilenmesidir. Türkiye’ de görülmeyen bazı hastalıkların sınır illerde ortaya çıktığı bilinmektedir (ORSAM,
2015).
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Türkiye’ ye göç eden mültecilerin, Suriyeli mülteciler başta olmak
üzere, çoğunun okul çağında olduğu ve eğitim olanaklarına ihtiyaç duydukları bilinmektedir. Bu ihtiyacı karşılayabilmek adına yapılan hukuksal
düzenlemeler neticesinde mülteci çocuklar Türkiye’ de eğitimlerine devam
edebilme imkânı bulmuşlardır (Kılcan, Çepni, & Kılınç, 2017).
2.2. Türk Halkının Mültecilere Yönelik Tutumu
Türk toplumu mültecileri öncelikle “zulümden/savaştan kaçan mağdur insanlar” olarak tanımlayarak genel anlamda kabul etmektedir. Ülkedeki mülteci nüfusun ani artışı, kalış sürelerinin uzaması ve belirsizlik
hali yerel halkta bazı endişelere neden olmaktadır (Tümeğ, 2018). Bu hızlı
artış halkın; kamu hizmetlerinde yetersizlik, ekonomik ve güvenlik gibi
bazı hususlarda kaygılanmasına sebebiyet vermektedir (Tunca & Karadağ,
2018). Halkın kaygılarına, reddetme eğilimine ve mültecilerin gitmelerini
istemelerine rağmen toplumsal kabul düzeyi oldukça yüksektir (Erdoğan,
2019). Mültecilere yönelik olumsuz tutumlar, yaşanmış olumsuz olaylardan ziyade oluşan genel kanıdan kaynaklanmaktadır (Sönmez & Adıgüzel,
2017). Halk ile mülteciler arasında yaşanan olumsuz tecrübelerin düşük
olduğu bilinmektedir.
Tablo 3: Türk Halkının Mültecilere Yönelik Algı Değerlendirmesi

(Tümeğ, 2018)
Tablo 3’ te yer alan bilgiler, yerel halkın mültecilere yönelik algısını değerlendirmek adına Ankara’ da yapılan anket çalışmasının sonuçlarından edinilmiştir. Sonuçlara göre; mülteci/sığınmacı dendiğinde halkın
yüzde kırk altısı yardıma muhtaç insanlar, savaştan kaçanlar, hüzün gibi
pozitif kelimeler kullanmış; yüzde kırk ikisi vatan hainleri, korkaklar gibi
negatif kelimeler kullanmış; yüzde on ikisi ise göç etmek durumunda kalmış insanlar gibi tarafsız tanımlamalar kullanarak değerlendirmiştir (Tümeğ, 2018).
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Yerel halkın, mülteci çocuklara karşı olumlu tutumlar sergilediği fakat
yaşları büyüdükçe onları tehlikeli bularak erkek mültecilere yönelik olumsuz yargılarda bulundukları gözlemlenmektedir (Avrupa Siyasi ve Sosyal
Araştırmalar Enstitüsü, 2017). Bu sebeple halkın mültecilere karşı tutumu
karmaşıklaşmakta ve net olarak belirlenememektedir.
Yapılan saha çalışmasında; Türk halkının mültecilere karşı önyargılı
davranışlar sergilediği, halkın bir kısmının mültecileri “külfet” olarak gördüğü gözlemlenmiştir. Aynı zamanda, mültecilerin dil bilmemekten kaynaklanan bazı sorunlar yaşadığı buna rağmen halk tarafından mültecilere
düzenli işte çalışma fırsatı verildiği ve mültecilere halk tarafından yapılan
yardımların sürdürüldüğü görülmüştür (Akkanat, Aksoy, Yılmaz, & Özsoy, 2017).
Türk halkının mültecilerin sosyokültürel değerlerine genel itibariyle saygılı davranışlar sergilediği bilinmektedir. Mültecilerle yapılan saha
çalışmalarında; mültecilerin kendilerini Türk halkına ve kültürüne yakın
hissettikleri, Türkiye’ den ayrılmaları halinde Arap ülkelerine gitmenin
kendileri için daha iyi olacağı düşüncesinde oldukları öğrenilmiştir (Boz,
2016). Mültecilerin kendilerini Türkiye’ de güvende hissettiklerini belirtilmektedir (AFAD, 2014). Mülteciler, Türk halkının kendilerine kucak
açması sebebiyle minnettar olduklarını fakat kendilerine yapılan ‘misafir’
vurgusundan rahatsız olduklarını ifade etmişlerdir (Erdoğan M. M., 2015).
2.3. Türk Halkının Mültecilere Yönelik Tutumunu Etkileyen
Faktörler
Son yıllarda Suriye’ den göç edenler başta olmak üzere Türkiye’ de
hızlı bir şekilde sığınmacı/mülteci nüfusu artmaktadır. Mülteci nüfusun
bu hızlı ve kontrolsüz artışı Türk halkını kaygılandırmaktadır (Yelpaze &
Güler, 2018). Kontrolsüz artış; mültecileri ekonomik bir külfet olarak görmeye, toplumsal düzeni ve günlük yaşamı olumsuz etkilediği düşüncesinin
oluşmasına neden olarak ötekileştirmeye zemin hazırlamaktadır (Tümeğ,
2018). Bu düşüncelerin Türk toplumunda olumsuz tutumlar sergileyen
kişiler oluşturduğu ve bu grubun gün geçtikçe genişlediği bilinmektedir
(Yelpaze & Güler, 2018).
Kişilerin bilişsel, duygusal ve davranışsal durumlarının mültecilere
karşı tutumunu etkilemektedir. Ekonomik statü, milliyetçilik anlayışı, sosyal uyuma eğilim gibi faktörler de mültecilere karşı tutumu etkilemektedir
(Yelpaze & Güler, 2018). Yerel halk; öğrenim durumlarına göre sınıflandırıldığında, kişilerin eğitim seviyeleri yükseldikçe; ekonomik durumlarına
göre sınıflandırıldığında ise ekonomik seviyeleri yükseldikçe mültecilerle
ilgili olumlu algıya sahip kişilerin oranı artmaktadır (Kavlak, 2011). Halkın gelen mültecileri kabul sürecini etkileyen unsurlardan bazıları Türk
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halkının kitlesel sorunlara/krizlere alışkanlığı ve kültürel-dinsel dayanışma duygusudur (Erdoğan, 2019).
Mültecilerin Türk toplumuna uyum sağlamada zorlanmaları, kendi
kültürlerini ve yaşam tarzlarını devam ettirmeye eğilimli olmaları halkın mültecilere yönelik tutumunu etkilemektedir. Bu durum yerel halkın
mültecileri ‘masum’ olarak değil toplumun huzurunu bozan kişiler olarak
görmesini tetiklemektedir (Tümeğ, 2018). Aynı zamanda mültecilerin geldikleri yerlerdeki demografik yapıyı değiştirmesi, bölgedeki etnik dengeyi
bozabilmekte ve mezhepsel çatışmalara zemin hazırlayabilmektedir (Tunca & Karadağ, 2018).
Devlet liderlerinin ve medya söylem şekillerinin de halkın mülteci algısı üzerinde etkisi olduğu bilinmektedir (Tümeğ, 2018). Haber dilinde
sürekli Suriyeli, mülteci gibi tanımlamaların kullanılması “biz” ve “onlar”
karşıtlığının oluşmasına ve olumsuz içerikli nitelendirmeler kullanılması
mültecilerin suçlu olduğuna dair bir algı oluşmasına neden olabilmektedir
(Erdoğan, Kavukçuer, & Çetinkaya, Analizler, 2017). Medyada kullanılan mültecilere ilişkin metaforların, halkta olumlu ya da olumsuz yargılara dönüşmesi kaçınılmaz olmaktadır (Keneş, 2016). Aynı zamanda sosyal
medyada mültecilere yönelik olumsuz içeriklerin paylaşılması ve nefret
söylemlerinin kullanılması da halkın olumsuz tutum ve davranışlarını tetiklemektedir (Toprak, 2018).
Mültecilerin medyada görünürlüğü oldukça düşüktür ve bu durum
hem olumlu hem de olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Medyada görünürlüğün az olması, Suriyelilerin sorunlarının ve yaşam koşullarının
toplum tarafından yeterince bilinmemesine ve kendilerini ifade etme imkânlarının olmamasına sebebiyet verebilmektedir. Toplumun ilgisinin
mültecilere çekilmemesi ve geri planda kalmalarının mülteciler ile Türk
toplumu arasında oluşabilecek çatışmaların önüne geçmesi uyum sürecini
olumlu etkileyecek bir etkendir (Erdoğan, Kavukçuer, & Çetinkaya, Analizler, 2017).
Erdoğan’ın (2014) raporunda, Suriyelilerin neden olduğu herhangi bir
kriz yaşamamak için özel çaba gösterilmesi gerektiği belirtilmektedir. Yerel
topluluklar ve göçmenler arasında olumlu bir atmosfer oluşturmak adına,
yerel halkın göçmen toplumlara karşı tutumları zaman zaman değerlendirilmeli ve yetkililer yerel halkın nabzını tutmalıdır. Ev sahibi toplumun asıl
tutumlarını anlamadan göçmenlere karşı olumlu bir tutum oluşturmaya çalışmak veya kamusal farkındalık çalışmaları yapmak yararlı olmayacaktır.
Sonuç
Son yıllarda dünyada savaşların ve ülke içi karışıklıkların artması, insanların daha iyi yaşam koşullarına sahip bölgelere göç etmesine neden
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olmaktadır. Türkiye, coğrafi olarak önemli bir konumda yer almaktadır.
Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle diğer ülkelere geçişte transit ülke
olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda komşu ülkelerinde iç karışıklık ve
iktidarsızlık yaşanması bölgeye yönelik göç dalgasına neden olmaktadır.
Türkiye yardıma muhtaç kişilere yönelik uyguladığı ‘açık kapı’ politikası
ile mülteci, sığınmacı ve göçmenleri kabul eden ülkelerden biri olmuştur.
Bu gibi sebepler nedeniyle Türkiye’ de mülteci ve göçmen sayısı oldukça
fazladır.
Özellikle Suriye’ den olmak üzere ülkeye yapılan göçlerle gelen mülteciler, başta sınır illere yerleşmiş, zaman içerisinde ülkenin çeşitli yerlerine dağılmışlardır. Türk devleti tarafından sınır illere kurulan mülteci
kamplarının kapasitelerinin yoğun göç dalgasıyla birlikte yetersiz kaldığı
ve mültecilerin küçük bir kısmının kamplarda kaldığı, çoğunluğunun ise
kamp dışı bölgelerde yaşamını sürdürdüğü bilinmektedir.
Mülteci nüfusunun fazla olması ülkeyi; ekonomik, güvenlik, sosyokültürel ve politik gibi farklı boyutlardan etkilemektedir. Ülkedeki mülteci, sığınmacı sayısının hızlı ve kontrolsüz olarak artışının sebep olacağı
olumsuz etkiler; yerel halkta endişelere neden olmaktadır. Mültecilerin;
ülkede işsizlik sorununa neden olduğu, güvenlik açısından tehdit oluşturduğu, sosyokültürel yapıyı etkilediği, demografik yapıyı değiştirerek
bölgede kutuplaşma ve ayrışmalara sebebiyet verdiği bir kısım yerel halk
tarafından düşünülmektedir. Ülkedeki mültecilerin adli olaylara karışma
oranlarının düşük olduğu, yerel halkın çalışmayı tercih etmediği işlerde
çalışarak ülkedeki ara eleman ihtiyacını karşıladığı, mültecilere yönelik
yapılan yardımların ülke içinde karşılanmasının ülke ekonomisini canlandırdığı bilinmektedir.
Türk halkının kitlesel krizlere alışkanlığı ve kültürel-dinsel dayanışma
duygusu, mültecilere yönelik tutumlarını etkileyen unsurların başında gelmektedir. Yerel halkın mültecilere yönelik düşünceleri ve tutumları anlaşılmalı ve halkın tutumlarını destekleyecek altyapı çalışmaları sağlanmalıdır.
Bu çalışmalar içerisinde mültecilerin geleceğe yönelik durumları da düşünülmeli ve planlanmalıdır. Bu süreçte ‘misafirlik’ statüleri kaldırılmalı
ve haklardan tam olarak yararlanmaları sağlanmalı böylelikle mültecilerin
topluma entegrasyonu desteklenmelidir.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2

573

Kaynakça
Taş, E., Koçar, H., & Çiçek, Y. (2017). Mülteci Sorununun Çözümüne
İlişkin Yeni Bir Yapılanma: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. Süleyman
Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
1369-1383.
ORSAM. (2015). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ ye Etkileri. Ankara:
Orsam Yayınları.
Türk Dil Kurumu
Zastrow, C. (2017). Sosyal Hizmete Giriş. Ankara: Nika Yayınevi.
UNHCR. (2019, Kasım). BM Mülteci Örgütü. Aralık 19, 2019 tarihinde
UNHCR Türkiye: https://www.unhcr.org/tr/ adresinden alındı
Ekici, S., & Tuncel, G. (2015). Göç ve İnsan. Birey ve Toplum, 5(9), 9-22.
Şemşit, S. (2018). Avrupa Birliği Politikaları Bağlamında Uluslararası Göç
Olgusu ve Türleri: Kavramsal Bakış. Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 25(1), 269-289.
Uluslararası Göç Örgütü. (2013). Göç Terimleri Sözlüğü. (B. Çiçekli, Dü.)
İstanbul: Uluslararası Göç Hukuku.
Ortaylı, 2006T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2017,
Ocak 29). 2016 Türkiye Göç Raporu. Ankara: T.C. İçişleri Bakanlığı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayınları.
Aksu Kargın, İ. (2016, Ekim). The Syrian Refugees In Turkey: Their Living
Conditions And The Ways In Which Their Presence Has Affected
Turkish Society. Kasım 27, 2019 tarihinde Proquest: https://search.
proquest.com/docview/1848269085 adresinden alındı
Özdemir, M. (2008, Eylül). Türkiye’ de İç Göç Olgusu, Nedenleri ve Çorlu
Örneği. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Akkaya, M. (2012). Sosyal Bilgilerde Göç Konusunun Drama Yöntemiyle
Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Matera, C., Stefanile, C., & Brown, R. (2011). The Role of Immigrant
Acculturation Preferences And Generational Status In Determining
Majority Intergroup Attitudes. Journal of Experimental Social
Psychology, s. 776-785.
Günay, E., Atılgan, D., & Serin, E. (2017). Dünya’ da ve Türkiye’ de Göç
Yönetimi. KSU İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Dergisi, 37-60.
İçduygu, A., & Aksel, D. (2012). Türkiye’ de Düzensiz Göç. Ankara: IOM
Türkiye.
Çelik, F. (2007, Ocak). Türkiye’ de İç Göçler: 1980-2000. Erciyes
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(22), 87-109.
Sirkeci, İ. (2006, Haziran). Küresel Kontrol Çabalarına Karşı Bireysel
Aşma Çabaları: Türkiye ve Irak Örneklerinde Uluslararası Göçün
Evrimi. Uluslararası Göç Sempozyumu Bildirileri, 33-39. İstanbul:

574

Yulia Kryvenko, Merve Demirhan

Sistem Matbacılık.
Güreşçi, E. (2010). Türkiye’ de Kentten-Köye Göç Olgusu. Doğuş
Üniversitesi Dergisi, 77-86.
Yelpaze, İ., & Güler, D. (2018). The Relationship Between Attitudes
Towards Asylum Seekers And Compassion Levels of University
Students. International Journal of Assessment Tools In Education,
524-543.
Özel, M. (2016). İç Göç ve Sosyal Yardım Çerçevesinde Bir Alansal
İnceleme: Diyarbakır/Yenişehir-Şehitlik Mahallesi. Uluslararası
Diyarbakır Sempozyumu (s. 591-603). Diyarbakır: Diyarbakır Valiliği.
Koçak, Y., & Terzi, E. (2012). Türkiye’ de Göç Olgusu, Göç Edenlerin
Kentlere Olan Etkileri ve Çözüm Önerileri. Kau İktisadi ve İdari
Bilimler Dergisi, 163-184.
Şahin, Y. (2019). Kentleşme Politikası. Bursa: Ekin Yayınları.
AFAD. (2017). Türkiye’ deki Suriyelilerin Demografik Görünümü, Yaşam
Koşulları ve Gelecek Beklentilerine Yönelik Saha Araştırması.
Ankara: AFAD.
T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2017, Ocak 29).
2016 Türkiye Göç Raporu. Ankara: T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi
Genel Müdürlüğü Yayınları.
T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü.. (2019). Açıklamalı
Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü. Aralık 17, 2019 tarihinde T.C. İçişleri
Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: https://www.afad.
gov.tr/aciklamali-afet-yonetimi-terimleri-sozlugu adresinden alındı.
Türk Kızılayı. (2017). 2017 Yılı Göç İstatistik Raporu. Ankara: Türk
Kızılayı Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü.
Akkanat, S., Aksoy, M., Yılmaz, N., & Özsoy, S. (2017). Türkiye’ de
Düzensiz Göç Olgusu: 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanunu Bağlamında Gümüşhane Örneği. Küresel İktisat ve İşletme
Çalışmaları Dergisi, 89-99.
Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanlığı. (2017). 2016 Türkiye Göç
Raporu. Ankara: T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Yayınları.
Kaya, İ., & Eren, E. (2015). Türkiye’ deki Suriyelilerin Ekonomik Durumu
Arada Kalanların Hakları ve Yükümlülükleri. İstanbul: SETA
Yayınları.
Uzun, E. (2016). Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BMMYK’ nın Yapısı
Görevleri ve Uluslararası Mülteci Hukukunun Gelişimindeki Yeri.
Göç Araştırmaları Dergisi, 60-85.
Bozkaya, Ö., & Kıncal, A. (2018). Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve
Suriyeli Yerinden Edilmiş Kişiler Bağlamında Türkiye’ nin Göç
Politikasındaki Gelişimin Değerlendirilmesi. Göç Araştırmaları
Dergisi, 90-126.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2

575

Tümeğ, D. (2018). Türk Halkının Suriyeli Sığınmacı/Mülteci Algısı Mevcut
Durum Saha Çalışması ve Politika Önerileri. Ankara: Türksam
Yayınları.
Erdoğan, M. (2018). Suriyeliler Barometresi Suriyelilerle Uyum İçinde
Yaşamanın Çerçevesi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Yıkıcı, A., Koca, A., Kurtarır, E., Çılgın, K., Çolak, N., & Kılınç, U.
(2017). Kent Mülteciliği ve Planlama Açısından Yerel Sorumluluklar
Değerlendirme Raporu. İstanbul: TMMOB Şehir Plancıları Odası.
Tunca, H. Ö., & Karadağ, A. (2018). Suriye’ den Türkiye’ ye Göç: Tehditler
ve Fırsatlar. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 47-68.
Sönmez, M. E., & Adıgüzel, F. (2017). Türkiye’ de Suriyeli Sığınmacı
Algısı: Gaziantep Şehri Örneği. Gaziantep University Journal of
Social Sciences, 797-807.
AFAD. (2017). Türkiye’ deki Suriyelilerin Demografik Görünümü, Yaşam
Koşulları ve Gelecek Beklentilerine Yönelik Saha Araştırması. Ankara:
AFAD.
Korkmaz, A. (2016). Suriyeli Sığınmacılardan Kaynaklanan Sorunlar ve
Çözüm Önerileri. Akademik Hassasiyetler, 83-116.
Ceobanu, A., & Escandell, X. (2010). Comparative Analyses of Public
Attitudes Toward Immigrants and Immigration Using Multinational
Survey Data: A Review of Theories and Research. Annual Review of
Sociology, 309-328.
Yelpaze, İ., & Güler, D. (2018). The Relationship Between Attitudes
Towards Asylum Seekers And Compassion Levels of University
Students. International Journal of Assessment Tools In Education,
524-543.
Erdoğan, M. (2019, Eylül). Türkiye’ deki Suriyeli Mülteciler. Şubat 12, 2020
tarihinde Konrad Adenauer Stiftung Türkiye: https://www.kas.de/
documents/283907/7339115/T%C3%BCrkiye%27deki+Suriyeliler.
pdf/acaf9d37-7035-f37c-4982-c4b18f9b9c8e?version=1.0
&t=1571303334464 adresinden alındı
Birinci, M., & Altun, F. (2015). Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Sosyal
Yardım ve Sosyal Hizmet Uygulamalarının Göç Yönetimi Bağlamında
Değerlendirilmesi. Disiplinlerarası Göç ve Göç Politikaları
Sempozyumu (s. 103-132). içinde İstanbul: İzü Yayınları.
Kılcan, B., Çepni, O., & Kılınç, A. (2017). Mülteci Öğrencilere Yönelik
Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Journal of Human Sciences, 10451057.
Avrupa Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. (2017). BilgidenAlgıya:
Türkiye’ deki Sığınmacı, Göçmen ve Mülteci Algısı Üzerine Bir
Çalışma. PS: Europe.
Boz, M. (2016). Türkiye’ ye Yönelik Göç Olgusu ve Kimlik: İstanbul
Çağlayan’ daki Suriyeliler Üzerinde Bir İnceleme. Uluslararası

576

Yulia Kryvenko, Merve Demirhan

Sosyal Bilimler Sempozyumu: Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Boyutları
İle Göç (s. 179-197). Bursa: Tesam.
Kavlak, İ. V. (2011). Askıdaki Yaşamlar ve Algıdaki Yaşamlar Projesi
Araştırma Raporu. Ankara: Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma
Derneği.
Erdoğan, M., Kavukçuer, Y., & Çetinkaya, T. (2017, Nisan). Analizler.
Şubat 12, 2020 tarihinde Özgürlük Araştırmaları: https://oad.org.
tr/analiz/turkiyede-yasayan-suriyeli-multecilere-yonelik-medyaalgisi98 adresinden alındı
Keneş, H. (2016). Metaforun Ayrımcı Hegemonyanın İnşasındaki Rolü:
Suriyelilerin Haberleştirilmesinde Metafor Kullanımı. Gaziantep
University Journal of Social Sciences, 253-280.
Toprak, M. (2018). Sosyal Medyada Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Nefret
Söylemi: Twitter Örneği. Malatya.
Erdoğan, M. M. (2014). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Katılım ve
Uyum (p.3). Ankara, Turkey: Hacettepe University Migration and
Politics Research Centre.
Ateş, H., & Bektaş, M. (2016). Suriyelilerin Toplumsal, Kültürel ve
Ekonomik Entegrasyonu. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
“Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Boyutlarıyla Göç” (s. 17-44). Bursa:
TESAM.

Bölüm 128
İSPANYOL GRİBİ İLE COVİD-19
PANDEMİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK
ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE
SALGIN KAVRAMINDA 100 YILDA NELER
DEĞİŞTİ
İbrahim Bora ORAN1

Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri
Fakültesi, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Bölümü, boraoran@yahoo.com,
ibrahimoran@esenyurt.edu.tr

1

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2

579

Dünyada geçtiğimiz yüzyılda yaşanan büyük salgınların etkisiyle ortaya çıkan krizlerin yansımaları, özellikle insan bedelinin ağır olması nedeniyle halen sorgulanmaktadır ve salgınlar sonucunda değişen ekonomik
hayat hakkında oldukça yoğun bir tartışma ortamı yaratılmıştır.
Günümüzde yaşanan ve 2019’un son aylarında önce Çin’de başlayan
Coronavirüs (Covid-19) pandemisi, kısa sürede Avrupa ülkelerini, ABD’yi
ve ardından tüm dünya ülkelerine yayılarak küresel bir salgın haline gelmiştir. Son derece hızlı yayılan ve aynı hızla çok sayıda insanın hayatını
kaybetmesine neden olarak halen devam eden Covid-19 salgınının sonuçları hakkında en doğru hükümlere varmak için, belki de 1918 ve 1920 yılları arasında yaşanan İspanyol Gribi salgınından çıkarımlar yapmalıyız.
Bu amaçla, salgınların yarattığı insani ve ekonomik kayıplar incelenerek,
aradan yüz yıl geçtikten sonra nelerin değiştiği irdelenmektedir.
İSPANYOL GRİBİ HAKKINDA, 1918 - 1920
Dünyada 1914 yılında başlayan ve 1918 yılına kadar devam eden 1.
Dünya Savaşı’nın sonunda 1918’in ilkbaharında başlayan İspanyol Gribi
pandemisi çok büyük bir salgın olarak tarihe geçmiştir. Bu salgının üzerinden yüz yıl geçmesine, teknoloji ve tıp alanında oldukça önemli gelişmeler yaratılmasına, ülkelerin sağlık sistemlerinde kalitenin arttırılmasına ve
hemen her alanda küresel işbirliği olanakları bulunmasına rağmen, 2020
yılında küreselleşen Coronavirüs pandemisi (Covid-19) krizi ile İspanyol
Gribi arasında benzerlik ve farklılıklar bulunmaktadır.
İspanyol Gribi pandemisi, adından zannedildiği gibi aslında İspanya’da başlamamıştır. İspanya 1. Dünya Savaşı’na katılmadı ve haberleri
sansürsüz olarak yayınlanabiliyordu. Bu salgın haberleri de sadece İspanyol basınında yer almıştır ve buradan dünyaya dağıldığı için İspanyol Gribi
olarak adlandırılmıştır.
Salgının başladığı dönemde tıp alanında henüz gerekli bilgi bulunmadığı için virüsler yeterince tanınmıyordu. Doktorlar doğal olarak bilinen
bakterilerin yarattığı tanıdıkları enfeksiyona odaklanmak zorunda kaldıkları için muhtemelen yanlış tanı ve tedaviler belirleyerek hastalıklarla mücadele edebildiler. Zaten içinde bulunulan süreç 1. Dünya Savaşı’nın devam ettiği bir zaman diliminde olduğu için hastalıkların daha ziyade uzun
süren bir savaşın yarattığı kötü koşullardan kaynaklandığı inancı da yaygındı. Ayrıca İspanyol gribi ile ilgili ilk bulgular önce ABD’de bildirilmişti
ve o zamana kadar çıkan salgın hastalıkların başlangıç yeri olarak bilim
adamları tarafından genellikle Güneydoğu Asya ve Afrika’nın yoksul bölgeleri gösterilmektedir. Sonuç itibariyle bu salgın üç dalga halinde seyretmiştir. Birincisi genellikle geç fark edilen ve ılımlı seyreden dalga, ikincisi
en şiddetli etkilerin yaşandığı dalga ve sonuncusu azalış sürecinde önlem-
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lerin azaltılması nedeniyle gelişen üçüncü dalgadır (DSÖ, 2009). Hastalık
Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından düzenlenen haftalık kombine
influenza ve Pnömoni mortalitesinin 1918 ile 1919 arası süreçteki pandemi
dalgaları aşağıdaki grafikle gösterildiği gibidir (Taubenberger, 2006).

Şekil 1. Pandeminin üç dalgası 1918 – 1919

İspanyol Gribi, H1N1 olarak bilinen bir virüsün yine ölümcül bir türünün neden olduğu bir salgın hastalık olarak dünyada yaklaşık 500 milyon
kişiye bulaşmıştır ve tahminen 50 milyon insanın ölümüne yol açmış, bilinen en büyük salgınlardan biridir (Klenk, 2008). İspanyol gribi önce 11
Mart 1918’de ABD New Mexico’da askerlerin grip salgınından hastalanmasıyla başlamıştır ve kısa süre içinde ordudaki askerlerin hastalanmasıyla sonuçlanmıştır. Daha sonra sonbaharda Kansas’ta yayıldığı görülmüştür.

Şekil 2. ABD’de askerlerde Mart 1918’de ortaya çıktı

Birinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği bu sürede Avrupa’ya savaşmaya giden ABD’li askerlerin hastalığı taşımasıyla Avrupa’ya yayılmıştır.
Salgın kısa sürede hastalığa yakalanan insanların sayısını o kadar fazla
arttırmıştır ki ülkelerin sağlık kurumları, sağlık personeli ve malzemelerinin yetersiz kaldığı bir boyuta ulaşarak çok fazla sayıda insanın hayatını
kaybetmesine yol açmıştır.
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Şekil 3. Pandemi hastanesi

Salgın 1918 yılının Eylül ve Kasım ayları arasında en yüksek noktasına ulaşmıştır ve tüm ülkelerde başlatılan önlemler arasında; önce okullar
tatil edilmiş, toplu taşıma araçlarının dezenfekte edilmesi, kalabalık toplantıların iptal edilmesi gibi kısıtlamalar başlatılmıştır. İnsanlar arasında
yakın temas olmaması için el sıkışmak bile suç haline gelerek yasaklanmış
ve maske takılması zorunlu hale getirilmiştir.
1918 yılının Aralık ayında salgının tamamen kontrol altına alınmış olduğu düşünülerek önlemlerin erken azaltıldığı ülkelerde, yeni bir dalga halinde yeniden yayılan virüs çok sayıda insanın daha hayatını kaybetmesine
sebep olmuştur. 1919 yılının Nisan ayında salgın sona ermeye başladığı
düşünüldüğünde ise dünyada zaten bu salgın nedeniyle savaşta kaybedilen
insan sayısından çok daha fazla sayıda insan hayatını kaybetmişti. 1920
yılına kadar devam eden İspanyol gribi dünya nüfusunun yaklaşık üçte
birini enfekte etmişti. Bu açıdan İspanyol gribi, tarihin en ölümcül salgınlarından biri olarak kabul edilmiştir (ABD-Reuters, 2009).
Salgından ölenlerin çoğunluğu genç yetişkinler olmuştur. ABD’deki
1918-1919 pandemik influenza ölümlerinin % 99’u 65 yaşın altındaki kişilerde meydana geldiği ve neredeyse yarısının 20 ila 40 yaş aralığında
olduğu görülmüştür. 1920’de, 65 yaşın altındaki insanlar arasındaki ölüm
oranı % 92 olmuştur (Douglas, 2009). Bu konuda, 1918’de virüse maruz
kalan yaşlı yetişkinlerin, 1889-1890 arasında yaşanan ve Rus gribi olarak bilinen grip salgınına maruz kalmanın etkisiyle bağışıklık kazanmış
olabilecekleri düşünülmüştür (Metrokc Health, 2005). Ayrıca, çok sayıda
askerlerin salgından hayatını kaybetmesinin genç ölümlerini arttırdığı düşünülmektedir. Aşağıdaki grafikle yaş gruplarında ölüm oranı gösterilmektedir (Morens, 2005).
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Şekil 4. Pandemi nedeniyle yaş grubu ölüm oranları

Dünyada pandemiden enfekte olan insanların kaçının hayatını kaybettiğine dair değişik çalışmalarla elde edilen farklı tahminler yapılmaktadır.
Örneğin bir tahminde İspanyol virüsü nedeniyle 25 ila 39 milyon kişinin
hayatını kaybettiği açıklanmaktadır (Price-Smith, 2009). Diğer taraftan
dünya nüfusunun muhtemelen %5’ten fazlası olarak 100 milyon insanın
hayatını kaybettiği (Patterson & Pyle, 1991) veya dünya nüfusunun yaklaşık % 3’ü olan 50 milyon insanın virüsten hayatını kaybettiği (Potter, 2006)
tahminleri açıklanmıştır. Son olarak yapılan bir yeniden değerlendirmeyle
toplamın yaklaşık 17 milyon olduğu tahmini belirtilmiştir (Taubenberger,
Census, 2018). Sonuç olarak, dünya nüfusunun 1,8 ila 1,9 milyar arasında
olduğu bir süreçte bu tahminler ortalama olarak nüfusun yüzde 1 ila 6’sı
kadar bir insan kaybını açıklamaktadır (Simonsen & Schonberger, 1998).
En yüksek ölüm oranlarının ABD ve Avrupa ülkelerinde yaşandığı belirlenirken salgından en az etkilenen alanlar arasında başta Çin ve Japonya
olmak üzere Pasifikte bazı adalar yer almaktadır. Aşağıdaki grafikle 1918
ve 1919’da ABD New York’ta Londra, Paris ve Berlin olarak Avrupa ülkelerinde Influenza Pandemic’ten her bin kişi başına ölenlerin oranı gösterilmektedir (CDC, 2009).
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Şekil 5. Ekim ve Kasım 1918’de zirveyi gösteren büyük şehirlerdeki hayatını
kaybedenlerin tablosu

ABD’de, 105 milyon nüfusun yaklaşık % 28’inin enfekte olduğu
ve yaklaşık 500 bin ila 850 bin kişinin (yaklaşık nüfusun yüzde 0.48 ila
0.81’i) hayatını kaybettiği tahmin edilmiştir (CDC, 2011). Özellikle yerli
Amerikan kabileleri büyük darbe almıştır ve Kızılderililer arasında kayıtlı
ölüm sayısı fazla olmuştur (Chen & Chang, 2006). Alaska’daki yerli köy
topluluklarında ve Kanada’da 50 bin kişinin öldüğü bildirilmiştir (Jong
Jong et al. , 2005).
İspanyol Gribi salgını, insan bedelinin çok yüksek olması dışında,
hem büyük bir dünya savaşının hemen ardından başlamış olması hem de
iki yıldan fazla uzun bir süre devam etmesi nedeniyle dünya perspektifinde yaygın sosyal ve ekonomik yıkıma neden olmuştur. Dünya tarihinin
en yıkıcı salgınının en fazla etkilediği ABD, Almanya ve Avusturya başta
olmak üzere, tüm ülkelerin milli gelirinde düşüşler yaşanmıştır. Örneğin
Almanya’da reel GSYH göstergesi (endeks, 1913=100) iken savaş yılları boyunca düşüş göstermiştir ve salgının en şiddetli olduğu 1918 yılında
67’e kadar düşmüştür. I. Dünya Savaşı ve İspanyol gribi, çok fazla sayıda
insanın hayatını kaybetmesi dışında geride ekonomik olarak büyük bir çöküntü de bırakmıştır (Arnold, 2011).
Ekonomik etkiler açısından, fabrika kapanışlarına ve bunun yarattığı
sosyal olumsuzluklara rağmen 1918 gribinin etkileri ile 1. Dünya Savaşı’nın etkilerini birbirinden ayırmak zor olmuştur. Aynı zamanda dünya
küreselleşmeden sonraki kadar birbiri ile bağlantılı değildi ve ekonomik
veriler yetersizdir. En önemli kaynak olarak belli bölgelerde çıkarılan gazetelerde yazılı basın haberleri araştırıldığında (Garrett, 2007);
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- Tüccarların işlerinin % 40 düştüğünü söylediği, diğer işlerde tahmin yüzde 70 düştüğü,

ğı,

-

Perakende market işletmeciliğinin üçte bir oranında azaltıldığı,

-

Mağazaların eski kazançlarının yarısından fazlasını sağlayamadı-

- Grip nedeniyle artan yatak istirahatinin yatak ve minder talebinde
artış yarattığı,
- Büyük işletmelerin karantina uygulamaları nedeniyle günlük kayıplarının 10.000 dolar olduğu,
-

Genellikle tek artış olan iş faaliyetinin ilaç deposu olduğu,

- Daha büyük grip ölüm oranlarına sahip şehirler ve eyaletlerin,
imalat ücretlerinde daha büyük bir artış yaşadıkları,
- İnfluenza mortalite oranları daha yüksek olan eyaletlerde pandemiden sonra işçi başına üretim ve daha yüksek gelir elde edildiği,
- Özellikle hizmet ve eğlence endüstrilerindeki işletmelerin, çift haneli gelir kaybına uğradığı,
- Sağlık bakım ürünlerinde uzmanlaşmış diğer işletmeler gelirlerinde artış yaşadığı,
- 1918 grip salgınının daha yüksek ücretlerle sonuçlanan işgücü sıkıntısına neden olduğuna dair haberler görülmektedir.
İşçi gelirleri artarken, üretim maliyetlerinin artışı tartışılmaktadır.
Dünyada 1918 İspanyol Gribi pandemisinden yapılan çıkarımlar (U.S.
Department of Health Human Services, 2017);
- Bir salgında, ülkede yeterli sağlık hizmeti sağlanmasını engellemeyecek sağlık sistemi bulunması gerektiği,
- Salgından dolayı hayatını kaybedenlerin hızla kaldırılmasını sağlayacak sistemler bulunması gerektiği,
- Sağlık personeli pandemiye yakalanırsa ve sağlık tesisleri yetersiz
kalırsa, pandeminin süresinin uzayacağı ve şiddetinin artacağı,
- Kent sakinlerinin ortalama olarak kaliteli sağlık hizmetlerine daha
iyi fiziksel erişimleri olması yanı sıra kırsal nüfusun aynı olanaklara sahip
olması,
- Sağlık hizmetlerinin karşılanması ve ücretsiz hizmet veren sağlık
hizmeti sağlanması, tüm sağlık kurumları ve acil servislerle sigortasız kişilerin bakımının sağlandığı bir sağlık sistemi bulunması ile salgınla başa
çıkılacağı,
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- Eğer pandemi çalışanların açığa çıkmasına neden oluyorsa, bazı
sektörlerde kalan çalışanların ücretlerinde geçici bir artış sağlanması gerektiği ve
- Hayat sigortası olan ailelerin, ailenin çalışan fertlerinin kaybedilmesinden kaynaklanan finansal etkileri azaltacağına yönelik öneriler yapılmaktadır.
CORONA VİRÜS (COVİD-19) HAKKINDA 1920 - ?
Çin’de 2019 yılının Aralık ayında başlayan Coronavirüs salgını kısa
sürede büyüdü ve Wuhan kentinde çok fazla sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açarak, Çin’in olağanüstü önlemler almasıyla ortaya çıkan
bir ekonomik sorun olarak dünyanın dikkatini çekmeye başladı. Çin’de
yaşananlar ilk günlerde sadece ülkedeki bazı insanların kendilerine has bir
beslenme biçiminden kaynaklanan bir hastalığın yaygınlaşması biçiminde
algılandığı için, ticari bağlantıları olan diğer ülkelerin ve çok uluslu şirketlerin endişelenmesine yol açtı. Konu ile ilgili olarak yapılan ekonomik
analizler, daha ziyade çok uluslu şirketler tarafından düzenlenen revizyonları açıklamaktaydı. Çin’in üretim faaliyetlerinin aksaması nedeniyle
bu ürünlere ihtiyacı olan ülkelerdeki sektörlerde karşılaşılması muhtemel
olumsuz etkilerin boyutları ile ilgili tahminler yapılmaktaydı. Ancak 2020
yılının ikinci ayında Avrupa ülkelerinde aynı hastalığın ortaya çıkmasıyla
ve ardından ABD’de benzer vakalarla karşılaşılmasıyla, Corona virüsünün
aslında kısa sürede yayılan bir salgın oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Covid-19 olarak adlandırılan salgın hastalık hızla dünyanın birçok ülkesine
yayılarak küresel bir kriz halini almıştır. Mart ayında artık ABD ve Avrupa
ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki birçok ülke tarafından her gün ortaya çıkan vaka sayıları ve hayatını kaybeden insan sayıları açıklanmaya
başlamıştır.
Türkiye’de Mart 2020’de ilk vakanın görülmesiyle ve Dünya Sağlık
Örgütü tarafından Coronavirüs hastalığının pandemi olduğunun açıklanmasıyla birlikte, hızla alınan önlemler arasında; ülkeye giriş çıkışların
engellenmesi, ülke içinde ulaşım faaliyetlerinin azaltılması, okulların tatil
edilmesi, işyerlerinde evden çalışma uygulamalarının başlatılması, kalabalık ortamlardan oluşacak riske karşılık işyerlerinin kapatılması, on-line
uygulamaların başlaması ve yoğun dezenfekte çalışmaları bulunmaktadır.
Vaka sayılarının hızla artmasıyla birlikte, ilk günlerde oluşturulan bilim
kurulu tarafından önce vaka artışını durdurmaya yönelik önlemler belirlenmiş, hastalanan insanların tedavisi için yapılması gerekenler konusunda
çalışmalar başlatılmış, sağlık kurumları ve sağlık personeli ile ilgili kriz
yönetimi planlanmıştır.
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Dünyada haftalık olarak yeni analizlerin ve istatistiksel kayıtların
oluşturulduğu bir sürece girilmiştir. 2020 yılının Nisan ayı sonu itibarıyla dünyada 212 ülke tarafından bildirilen COVID-19 vakaları konusunda
dünyada 3 milyondan fazla enfeksiyon vakası bulunduğu ve 210.000’den
fazla ölüm olduğu açıklanmıştır. Pandeminin hızı ve şiddeti hakkında bir
fikir oluşturması açısından, 17 Mayıs itibariyle 4,6 milyon vaka sayısı ve
310.000 ölen olduğu doğrulanmıştır (WHO, 2020).
Ülkelerin sağlık sistemlerinin çökmesine yol açacak kadar büyük bir
salgınla karşı karşıya kalan ülkelerde, hastanelerde yoğun bakım yataklarının, sağlık personelinin kullanması gereken koruyucu kıyafetlerin ve
hastalar için en gerekli tıbbi malzeme olarak solunum cihazlarının ve son
olarak hayatını kaybedenler için morg kapasitelerinin yetersiz kaldığına
dair sorunlar yaşandığı açıklanmaktadır. En gelişmiş ülkelerde bile hayatını kaybedenlerin askeri araçlarla taşındığı ve önce hastane önlerine konan
mobil morglara, daha sonra ise morg haline getirilen spor sahalarına yerleştirildiği görüntüleri yayınlanmaktadır. Aşağıdaki şekilde 1918 İspanyol
Gribi ve 2020 Covid-19 hastalarının tedavi edildiği salgın hastaneleri görülmektedir (BBC, 2020)

Şekil 6. Dünyadaki pandemi hastaneleri

Dünyadaki en gelişmiş ekonomilerde, sağlık sistemi kapasitesi itibariyle en üst düzeyde bulunan ülkelerde bile ani gelişen bir sağlık krizi
sürecinde kriz yönetimlerinde gözlemlenen sorunlar üzerinde sağlık yöneticilerinin sorumluluğu bulunduğu düşünülmektedir. Türkiye’de bu konuda sorun yaşanmadığı gibi diğer ülkelere yardım amaçlı sağlık malzemesi
sevk edilmesi takdirle karşılanmıştır ve özellikle sağlık personelinin kalitesi örnek olmuştur.
Coronavirüs kriziyle değişen ekonomik göstergelerde, küresel üretimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yıllık % 9’luk bir düşüş bulunduğu

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2

587

ve küresel mal ticaretinin değerinin, 2020 yılının ikinci çeyreğinde dünyadaki en büyük düşüş olan % 27 oranında bir etki olduğu açıklanmıştır.
Diğer taraftan sosyal açıdan, oldukça büyük oranda iş kaybı oluştuğu ya
da 305 milyon tam zamanlı çalışanın çalışma saatlerinde % 10,5 düşüş
yaşandığı belirlenmiştir. Krizin etkilerinin her alanda hissedildiği ve en
önemlisi yaklaşık 40 ila 60 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa iteceği tahmin
edilmektedir (CCSA, 2020).
COVID-19’un 2020 küresel yoksulluk oranı üzerinde 0,7 puanlık bir
artış yarattığı ve 2020’de 49 milyon insanı aşırı yoksulluğa iteceği tahmin
edilmektedir.
GSYH’nin 2020’de Avrupa’da şimdiden ilk çeyrekte % 3,5 düştüğü
bildirilmektedir. Tahminler, GSYİH büyümesinde % 0,6 (en iyi senaryo)
ile % -1,9 (en kötü senaryo) arasında bir düşüş öngörmektedir. Mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020 yılının ilk çeyreğinde AB’de % 2,7 oranında azaldığı bildirilmiştir (CCSA, 2020).
Coronavirüs krizinin çok uluslu şirketler ve doğrudan yabancı yatırımları üzerindeki etkileri konusunda, incelenen 5.000 en büyük çokuluslu
işletme, ekonomik etki tahminleri ve kazanç revizyonlarını, doğrudan yabancı yatırım üzerindeki aşağı yönlü baskının 2020 ve 2021’de yüzde -30
ila yüzde -40 arasında olabileceği düşüncesiyle belirlemişlerdir. 2020 yılındaki kazanç tahminlerinde en çok olumsuz etkilenen sektörlerin; enerji
yüzde -208, havayolu yüzde -116 ve otomotiv yüzde -47 olduğu görülmektedir (Unctad, 2020). Salgın krizinin dünyada DYY üzerindeki etkilerinin,
salgının en ağır şekilde vurduğu ülkelerde yoğunlaşacağı, ancak tedarik
zincirinde yaşanacak aksamalarının ekonomik etkisinin diğer ülkelerdeki yatırım beklentilerini etkileyeceği düşünülmektedir. Bu konuda izlenen
en büyük 100 çokuluslu şirketten 69’unun Covid-19’un etkisi hakkında
açıklama yaptığı, kar uyarıları yayınladığı, daha düşük satışlar öngördüğü,
üretim veya tedarik zinciri aksamaları üzerinde olumsuz etkiler beklediği bildirilmiştir. Otomotiv sektöründeki şirketlerin yanı sıra elektronik ve
ekipman sektörlerinin de bugüne kadar en fazla etkilenen sektörler olduğu
açıklanmıştır (Unctad, 2020).
100 YIL SONRA PANDEMİ ETKİLERİNİN FARKLILIKLARI
İspanyol Gribi ve Covid-19 salgınları arasında yüz yıl gibi uzun bir
zaman farkı bulunmasına rağmen, yarattıkları etkiler ve korunma yöntemleri itibariyle oldukça fazla benzerlikler bulunmaktadır. Dünya genelinde
her iki salgında da alınan önlemler, maske, sosyal mesafe, dezenfekte,
karantina uygulamalarından ibaret olabilmiştir. Sağlık kurumlarında yetersiz yatak, eksik sağlık personeli ve gerekli sağlık malzemelerinin yoksunluğu sorunları aynıdır. Halen salgın hastalığın önlenmesine yönelik aşı
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olmaması ve tedavide kullanılacak ilacın bilinmemesinden kaynaklanan
çaresizlikler yaşanmaktadır. Ülkelerde koruyucu kıyafet ve solunum cihazı gibi ürünlerin bulunmaması nedeniyle sağlık personeli ve hastaların
hayatı riske atılmaktadır. Sağlık sistemini yönetenler tarafından alınan hatalı kararlar nedeniyle toplumsal sağlığın korunmasında yetersizlikler izlenmektedir. Uygulanan ekonomik tedbirlerin kısa dönemli olması sonucu
geleceğe yönelik ekonomik olumsuzlukların belirsizliği devam etmektedir. Görünmeyen düşman denilen bir virüsün yayılımı ve insan hayatını
tehdit etme potansiyeli aynı düzeyde seyretmektedir. Virüslerin etkisinin
azalmaya başlamasıyla birlikte toplumlar tarafından kısıtlamaların azaltılması talebi ve yetkili kurumlar tarafından birçok sektörde olası bir mali
krizin yaşanmaması amacıyla önlemlerin gevşetilmesi sonucunda, salgının
ikinci dalgasının gelmesi riski göze alınmaktadır. Sonuç olarak, iki salgın
arasında bir asır geçmiş olsa da, gelişen teknolojik olanaklar ve küresel
ekonomiden sağlanan işbirliği olanaklarına rağmen, mücadele performansında başarılı olunamamasının arka planında yer alan gerçek ortadadır. Bu
noktada toplam kalite yönetiminin önemi ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’de toplam hastane sayısı 2018 yılında 1534 iken (Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 889, Üniversite hastanelerinde 68, özel hastanelerde
575 ve diğerlerinde 2) Covid-19 krizinin başlamasıyla birlikte yapımına
önceden başlanmış olan hastanelerin hızla tamamlanması, İstanbul’un iki
yakasında yapılan ve sahra hastanesi özelliğinde olan hastanelerin hizmete
başlatılması gibi gelişmeler artan sağlık ihtiyacını karşılamakta yararlı çalışmalar olarak dikkati çekmiştir.
1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla ülkedeki toplam doktor sayısı 164.594 ve
toplam hemşire sayısı 198.465 olarak açıklanmakla birlikte (Doktorların
% 61,4’ünün Sağlık Bakanlığı’nda, % 20,4’ünün üniversite hastanelerinde
ve % 18,2’sinin ise özel sektörde çalıştığı belirtilmiştir), salgın sürecinde
gösterilen başarılı performansın asıl nedeninin, sağlık personeli eğitiminin
üst düzeyde kaliteli olmasının yanı sıra personelin özverili çalışma kapasitesinin üstünlüğü izlenmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2020). Aşağıdaki şekilde
Türkiye’nin sağlık sistemi kapasitesi hakkında veriler gösterilmektedir.
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Şekil 7. Türkiye’nin sağlık sistemi kapasitesi

Türkiye’de toplam yoğun bakım yatak sayısı 25.466 olarak açıklanmıştır. Coronavirüs salgını sürecinde, hastalananların bir kısmının yoğun
bakım koşullarında bakılması gerektiği için bu şartların sağlanması çok
önem kazanmıştır. Çünkü birçok gelişmiş ülkede hastaların yoğun bakım
şartlarında tedavi edilmesi gereken durumlarda hasta tercihi yapmak zorunda kaldıklarının açıklandığı görülmüştür. Dünyada halen devam eden
küresel salgın sürecinde diğer ülkelerdeki yoğun bakım kapasitesi konusunda 2020’de en yüksek sayı Türkiye’dedir. Türkiye’de önemli bir salgınla mücadele faaliyetleri arasında, aslında farklı ürünlerin üretimini yapan
fabrikalar tarafından gerçekleştirilen bir proje işbirliği ile ventilatör denilen
solunum cihazlarının üretilmesi, DSÖ tarafından takdirle karşılanmıştır.
Birleşmiş Milletler örgütü tarafından örnek olarak gösterilen bu üretim sayesinde Türkiye, diğer ülkelere solunum cihazı gönderme desteği
sağlamıştır.
Sonuç olarak, COVID-19 krizi sürecinde küresel sorunların yaygınlaştığı dünya perspektifinde, Türkiye’nin sahip olduğu tıp eğitiminin kalitesi, üretimde proje değişikliğine uyum kapsamında elektronik üretim
eğitiminin kalitesi, sağlık sisteminde kriz yönetiminde kalite, ulusal ve
uluslararası işbirliği kapsamında gösterilen uyum gibi özelliklerin önemi
izlenmektedir.
Dünyada bir asır arayla yaşanan İspanyol Gribi ve Coronavirüs salgınları arasında gözlemlenen farklıkların başında, her iki salgında hayatını
kaybeden insanların yaş ortalamalarının farklı olması dikkati çekmektedir.
İspanyol Gribi nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması daha ziyade genç yetişkinler olurken, 65 yaşın üzerindeki insanlar arasında ölüm
oranının daha düşük olmasının en önemli nedeni olarak, ileri yaş gurubun-
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da olanların yakın geçmişte yaşanan başka bir salgın sürecinde bağışıklık
kazanmış oldukları açıklanmıştır.
Salgın nedeniyle alınan önlemlerin başında gelen okulların kapatılması ve toplu çalışmaların yasaklanması sürecinde, on-line modeli uygulamalar bulunması, çağın teknolojik gelişmeleri sayesinde sağlanan olanaklardandır.
Coronavirüs krizinin dünyada yarattığı en önemli değişimler arasında, artan e-ticaret, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı ile dijital katılımın artması olduğu dikkat çekmektedir. Covid-19 ile birlikte ülkelerde
daha dijital bir topluma dönüşmenin adeta zorunlu olduğu görülmüştür.
Türkiye’de 11 Mart 2020’de ilk coronavirüs vakasının görülmesinden itibaren 18 Mayıs’ta vaka sayısının 150.593 olduğu bir pandemi sürecinde
sosyal mesafenin korunması kapsamında dijital iletişim yaygınlaşmıştır.
COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler olarak, hem kamu kurumlarının hem de işletmelerin tamamen internete bağımlı olması sonucu dünya
tarihinde bir dönüşüme başlandığını izledik. Çalışanların evden çalışma
modeline geçmesi, öğrencilerin derslerini internet üzerinden takip etmesi,
insanların sağlık sorunlarıyla ilgili doktorların önerilerini telefon teknolojisiyle alması ve siyasi liderlerin sanal zirvelere katılımıyla geçen salgın
sürecinde dijital teknolojilerin benimsendiği görüldü. Bu açıdan şirketler,
organizasyonlar ve ülke yönetimleri tarafından daha fazla dijital çözümler üretmeye başlandığına göre, salgın sürecinin devamında daha dijital
bir ekonomi ve dijital toplumlar oluşacağı anlaşılmaktadır. Aslında dijital
dönüşüm hızlıydı ancak Coronavirüs krizi etkisiyle uygulamada kullanım
önceliği hızla artmıştır. Örneğin, bankacılık işlemlerinin dijitale dönüştürülmesi ve banka müşterilerinin dijital kanallara yönelmesi sonucu şubelerden yapılan işlemlerin payı oldukça azalmıştır. Çünkü toplam bankacılık
işlemlerinin yaklaşık yüzde 95’inin dijital ortamda gerçekleştirilmesiyle
hem müşterilere hem de çalışanlarına sosyal mesafe imkanı verilmiştir.
Bütün bu değişimler Covid-19’dan sonra daha çok sağlık, tarım ve dijital
endüstrinin geleceğin hedefi olan sektörlerde yer alması beklenmektedir.
Dijital teknolojilerin artan kullanımı, küresel ticaret ve yatırımlarda fırsatlar sunduğu kadar aynı zamanda dijital iş modelleri küresel iş ortamlarına
katılım sağlamak için bağlantıları kolaylaştırabilmektedir (Unctad, 2020).
Coronavirüs salgını ile ilgili olarak, farklı bölgelerde yaşanan sektörel
değişimlerin karşılaştırıldığı analizlerde, bazı sektörlerde dijital kullanımın
artış göstermesine rağmen bazı sektörlerde ise düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir. Örneğin, medya, ilaç ve medikal cihazlar sektörlerinde yaklaşık
üç kat artış olurken, seyahat sektöründe havayollarında ve konaklama faaliyetlerinde % 45 azalma, otomotiv sektöründe % 21 azalma gösterilerek
dijital büyümenin salgından negatif etkilendiği izlenmiştir (Insider, 2020).
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Sonuç olarak, dünyada toplam kalite yönetimi ve teknolojik olanakların kullanımında stratejik planlama olarak iki önemli konu ön plana çıkmaktadır.
Dünyadaki en önemli ve en eski sorun olarak halen çözümlenememiş
olan yoksulluk sorunlarının ve yoksul sayısının günümüze kadar azalma
eğilimine rağmen, Covid-19 nedeniyle artması ihtimali ortaya çıkmıştır.
Diğer taraftan, dijital fonksiyonlara ev sahipliği yapan devasa büyüklükte çok uluslu şirketlerin gelirlerinde ise Covid-19 nedeniyle gelirlerinde artış eğilimi başlatılmıştır. Bu iki kutup arasındaki farkın azaltılması
amacıyla küresel işbirliği planlamasının yapılması konusunda uluslararası
örgütler tarafından çalışmaların başlatılması gerektiği öngörülmektedir.
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1. Giriş
Güney Kore’nin, kültür ve eğlence ürünleri, 2000’lerin başında itibaren giderek artan bir şekilde küresel bir popülarite kazanmaya başlamıştır.
Öncelikle Çin’de yükselmeye başlayan bu popüleriteye Çin medyasınca
Hallyu yani Kore dalgası adı verilmiştir. Çin’indeki bu başarının ardından,
Güney Kore hükümetinin Kore Dalgası etrafında etkin ve küresel vizyona
sahip bir kültür politikası kurmasıyla birlikte, bir çok ülkede Hallyu’nun
hayran ya da takipçi kitlesi hızla artırmıştır. Hallyu, son 10 yılda yeni iletişim teknolojilerinin baş döndürücü hızda gelişiminden de destek alarak,
Güney Kore devletinin öncülüğünde, hem bir kültürel diplomasinin hem
de bir kültür endüstrisinin kurucu olgusu haline gelmiştir (Binark, 2019).
Bir kültür endüstrisi ve kültürel diplomasi aracı olarak Hallyu, Kore TV
dramalarının, sinema filmlerinin, pop müziğinin (K-Pop), dijital oyunlarının, moda, kozmetik (K-Beauty) ve mutfak kültürünün kısaca Kore popüler kültürünün küresel dolaşımını, yeni pazarlar ve takipçiler bulmasını ve ticaretini ifade eder. Bu dolaşım hem endüstriyel ve ticari hem de
uluslararası politik ilişkiler bakımından dramatik bir şekilde artmış ve öyle
bir noktaya gelmiştir ki, artık yeni bir safhaya geçildiği, Hallyu 2.0 (Lee,
2015) hatta post-Hallyu ya da Hallyu 3.0 (Binark, 2019, s. 64) evresinden
bahsedilmesi gerektiği iddia edilmeye başlanmıştır.
Türkiye de Hallyu’nun bir pöpüler kültür olarak güçlü olduğu bir ülkedir. Hallyu, Türkiye’de en çok, geleneksel medya kültürünün önemli bir
parçası olan dizi kültürüne eklenerek kabul görmüş ve popüler olmuştur.
Aslında Hallyu, Türkiye’de olduğu gibi, popülaritesinin doğduğu yer olan
Çin’de ve uzak Asya’da öncelikle TV dramaları ile sevilmiştir (Kim &
Kim, 2011).
Hallyu kelimesi, klasik Çince’de “Kore” ve “akım” ya da “dalga” anlamına gelen iki işaretyazının (ideogram) birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Çinde popüler olan ilk Kore dizisi Sarang-I Mwogille (İng. What is
Love All about) 90 ‘lı yılların sonunda Çin’de yüksek izlenme oranlarına
ulaşmıştır. Ardından Japonya’da Gyeoul Yeoga (İng. Winter Sonata) ve
Daejanggum (İng. Jewel in the Palace) dizisi büyük bir başarı göstermiştir
(Kim & Kim, 2011). Televizyon kültüründeki bu ticari başarı, Hallyu’nun
geçici bir trend değil, küresel ölçekte bir endüstri ve kültürel akımı olmasının ilk adımları olmuştur.
Türkiye’de özellikle gençler arasında, önce Kore TV dizileriyle ve
bununla beraber K-pop müziğine yönelik ilgiyle popüler olan Hallyu kap-
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samında sayılabilecek ilk TV dizisi Denizler İmparatoru1 2005’te TRT yayımlanmıştır. Bu başlangıcın ardından Türkiye televizyonlarında sadece
özgün Kore dizileri gösterilmemiş aynı zamanda bunların Türkiye uyarlamaları ya da yeniden çekimleri (İng. remake) yapılmıştır. Mutlu Binark
(2018), Kore Dalgasının Türkiye’de orijinal Kore dizilerden çok, bunların uyarlama ya da adaptasyonlarıyla yaygınlık kazandığını belirtir. Bu
kapsamda Türkiye teleziyonlarında son 15 yılda 20’den fazla Kore dizisi
uyarlanarak yayımlanmıştır. Aslında Kore Dalgası olgusunun bir endüstriyel boyutudan, bir de daha çok takipçi ya da hayran gruplarının özellikle
sosyal medya aracılığıyla organize olarak geliştirdiği ve yaygınlaştırdığı
Kore popüler kültüründen söz edebiliriz. Öyle ki Binark’ın da belirttiği
gibi, çevrimiçi ortamlarda, Türkiyeli uzak doğu ve Kore kültürü hayranları, Kore TV Kanalı KBS’nin yayınladığı bir diziyi Türkiye’de bir kaç gün
içinde Türkçe altyazısı ile yayımlayabilmektedir (2018, s. 75).
Hallyu, kültür endüstri bağlamında yani Kore popüler kültürünün üretimi ve dağıtımı ile bu kültürün içerikleri (sinema, müzik, tv drama ürünleri) bakımından, izleyici ya da alımlanma biçimlerine kıyasla daha fazla
incelenmiştir. Bu makalede, Hallyu’un en popüler TV dramalarından ya da
dizilerinen biri olarak Türkiye’de de yayımlanan She was Pretty ve onun
Türkiye uyarlaması Seviyor Sevmiyor dizisinin izleyicileri araştırılmaktadır. Araştırma, Kore dizisinin hem orijinalini hem de Türkiye uyarlamasını izleyenlerden çevrimiçi anket (tarama/survey) aracılığıyla toplanan
verilere dayanmaktadır. Bu araştırmada, problem edilip, soruşturulan ve
anket verileriyle tartışılması istenen, bir kültür endüstrisi ürünü olan bir
ulusal popüler kültür ile ulusal ekonomi ya da diplomasi arasındaki ilişkinin kurulma biçimidir. Hallyu, kültür endüstrisi mantığı ve işleyişi içinde,
serbest piyasacı bir kalkınmaya ve bununla ilişkili olarak ulus devletlerin
uluslararası rekabetine hizmet etmesi için üretilen bir kültür niteliğindedir.
Peki, izleyicilerin o kültürü tüketme ve alımlama biçimleri bu mantığı ve
bu endüstriyel ulusal popüler kültürün hizmet etmesi beklenen işlevi desteklemekte midir? Kültürün alımlayıcıları yani bu araştırma bağlamında
televizyon izleyicileri, aslında birer kültür endüstrisi müşterisi ya da kültür metalarının tüketicilerinden mi ibarettir? Bu soruları nicel bir izleyici
araştırmasından elde edilen verilerle irdeleyebilmek için tasarlanan izleyici anketi, öncelikle belirlenen orijinal ve uyarlama Kore Dalgası dizisinin,
Kore kültürüne ilgi ve hayranlık yaratıp yaratmadığını ölçmeye çalışmak1 Denizler İmparatoru (Hae-sin), Kang Il Soo (Wang Guhn) ve Kang Byung Taek’in
yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Jung Jin Ok Sangdo ve Hwang Joo Ha (Dae Jang-geum)’un
yazdığı Kore ( Şila Hanedanlığı )’de 787-846 yıllarında yaşayan Jangbogo (Goong-Bo) adlı
tüccarın hayatını, kölelikten kurtuluşunu, yükselişini ve verdiği savaşları anlatan biyografi
tarzındaki televizyon dizisidir. Bir Kore draması olan Denizler İmparatoru’nun orijinal adı Deniz
Tanrısı anlamına gelen Haeshin’dir. Herbiri yaklaşık 70 dk süren toplam 51 bölümlük dizi. KBS2
TV tarafından çekilmiş ve çekimleri 8 ay sürmüştür. Başrol oyuncuları Choi Soo-jong, Chae Si
Ra, Song Il-Gook, Soo Ae paylaşmaktadır.
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tadır. Daha sonra da yabancı bir ulusal popüler kültüre yönelik bu ilgi ve
hayranlığın, o ülke mallarını satın almak, o ülkeye turistik amaçla gitmek
gibi ekonomik tercihlere, alışveriş ve satınalma kararlarına yol açıp açmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Nicel izleyici araştırması, bu ölçüm ve
irdelemeleri yapabilmek için demografik verileri ve kanaat/tutumları ölçen
bir tarzda tasarlanmış, elde edilen veriler tablo ve grafikler ile özetlenerek
değerlendirilmiştir.
Makalede öncelikle bir tür olarak televizyon dizileri, küresel ya da
uluslararası dolaşımı bağlamında ele alınmakta, ardından Kore de televizyon dizi kültürü ve üretimi kısaca özetlenmektedir. Daha sonra Hallyu dönemi Televizyon dizileri ve bu bağlamda Türkiye’de orijinal ve uyarlama
Hallyu dizileri anlatılmaktadır. Bu başlıkları ise, ele alınan orijinal She Was
Pretty ve Seviyor Sevmiyor dizileri önce hikaye ve karakterler bakımından
betimsel düzeyde incelenmesi takip etmektedir. Makalenin bu noktadan
sonraki bölümlerini, dizinin orijinal ve uyarlama versiyonunun izleyicileri
üzerine yapılan çevrimiçi anket (tarama/sörvey) verilerinden elde edilen
araştırma bulguları ve analizler oluşturmaktadır.
2. Popüler Bir Tür Olarak TV Dizileri Ve Kültürlerarasındaki
Küresel Dolaşımı
Televizyon dizileri, haberler, spor karşılaşmaları, yarışma programları, tartışma ve söyleşi programları, reklamlar, belgeseller gibi temel program türlerinden biridir. Televizyon dizileri de kendi içinde polisiye, durum
komedisi, bilim kurgu, fantastik gibi alt türlere ayrılır. Arthur A. Berger, bu
çeşitliliği içide popüler türleri aktüalite, yarışmalar, iknaya yönelik programlar ve dramalar olarak dört ana başlıkta toplar ancak Ayşe İnal, televizyonun anlatılarının niteliğini genel olarak düşündüğümüzde bu kategorik
ayrımların belirsizleştiğini belirtir (İnal, 1999, s. 262). Spor karşılaşmaları,
yarışmalar ya da realite showlar gibi belgeseller, reklamlar ve talk showlar
da kimi özellikleri bakımından birbirine oldukça benzemektedir. Anlatısal
özellikleri nedeniyle içiçe geçen tür ve formatlar konusunda kategorik ayrımlar yapmak güçleştiğinden, daha kapsayıcı bir sınıflama için anlatıbilimden hareketle, göndergesel doğruluk (referential truthfulness) iddiası
taşıma durumuna olgusal ve böyle bir iddiası olmayan anlatılara kurmaca
denilerek bir ayrım yapmaya gidilmiştir. (Genette, 1993, s. 78-88). Ancak John Ellis (1992) gibi televizyona daha geniş bir perspektiften estetik,
ticari ve anlatısal formların içiçe geçtiği bütüncül bir medium olarak bakanlar ve postyapısalcı yaklaşımlar kurmaca ve olgusal ayrımının da TV
anlatılarını analiz etmek bakımından geçerli olamayacağını öne sürmüştür.
Televizyondaki türler, formatlar ya da dizi gibi türlerin alt türleri arasındaki ayrımlar, sadece sosyolojik yaklaşımların bütüncül ve postyapısalcı
yaklaşımların yapısökümcü analizleri ile değil, endüstriyel ve küresel öl-
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çekteki gelişmelerle de sorunsallaşmıştır. Çağdaş ulusal rekabetin küresel
koşullarında artık televizyon sadece bilgi ve eğlence medium’u ya da formu değildir. Olgusal türler sadece bilgilendirme ya da dram ve kurmacalar
sadece eğlendirme amacıyla üretilmemekte, uluslararası ilişkiler açısından
da belli hedeflerin ve mücadelelerin aracı kılınmaktadır. Son zamanlarda
TV yapımları, ulus devletler için küresel kültürel ürünler olarak yumuşak
güç (soft power) enstrümanı haline gelmiştir.
Uluslararası ilişkiler alanında ülkelerin küresel ölçekteki kültürel alışverişleri bir diplomasi aracı olarak yumuşak güç (soft power) kavramı etrafında değerlendirilmeye başlanmıştır. Joseph Nye (2006), yumuşak gücün,
kültürel güç olduğunu söyler. Yumuşak güç, askeri güçten farklı olarak,
bir ülkenin kültürüne, politik ve ahlaki değerlerine hayranlık ve saygıdan
beslenir. (Nye & Kim, 2013). Yumuşak güç, özellikle Asya kıtasından ve
gelişmekte olan ulus devletlerin, küresel güç mücadelesinde rekabetçiliklerini artırmak isteği doğrultusunda kullandıkları bir alan olmuştur. Tery
Flew (2016), Çin’den yükselen yumuşak güç olgusu ve tartışmasının popüler literatür için giderek önemli bir konu haline geldiğini belirtir. Konu o
kadar popüler olmuştur ki, uluslararası ilişkiler alanında faaliyet gösteren
düşünce kuruluşların ülkeleri belirledikleri kriterlere göre yumuşak güç indekslerinde sıralamaya başlamıştır2.
Türkiye de 2010’ların başından itibaren TV dizileri ile yumuşak güç
kapsamında, uluslararası popüler kültür ticareti rekabetine girmiş ve bu
kapsamda Ortadoğu, Güney Amerika ve Balkan ülkelerinde önemli oranda
popüler olmuştur (Yörük, 2013). Türk dizileri son zamanlarda rakamlar
düşüş eğilimine girse de, son 10 yılda 100’ü aşkın ülkeye ihraç edilmiştir
ve dizilerin 400 milyon izleyiciye ulaştığı tahmin edilmektedir (Öztürk &
Atik, 2016). Kültür ve Turizm bakanlığının açıklamasına göre de, 2019 yılı
itibariyle Türkiye dizi ihracaatı dünya sıralamasında ABD’den sonra ikinci
sıradadır ve ihraç edilen diziler izlenme oranı başarısına göre mali olarak

2 Jonatthan McClory, bu indekslerde ülkelerin yumuşak güç başarısını ölçmek için temel
olarak 6 kategoride, 27 göstergeye bakıldığını belirdir. Bunlar 1. Kültür (turizm ve devlet
destekli medya içeriklerinin uluslararası dolaşımı, dilin uluslararası kullanım düzeyi, olimpik
sporlarda madalya) 2. Diplomasi (yerel ürünlerle yurtdışına yardım, hükümet başkanlarının
konuşabildikleri dil sayısı, vize verme koşullarının katılığı, ulusal markaların uluslararası
indekslerdeki sıralaması, yurtdışındaki kültürel misyonların sayısı) 3. Hükümet (ekonomi, hukuk
ve insan hakları gibi alanlardaki uluslararası kuruluşların indekslerindeki konum) 4. Eğitim
(üniversitelerin uluslararası başarı indekslerindeki konumu, ulusal üniversitelerdeki yabancı
öğrenciler, bir ülkedeki düşünce kuruluşu sayısı), 5. İş/Yenilik (Gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyi,
Dünya Ekonomik Formunca ölçülen ekonomik rekabetçilik düzeyi vb.) 6. Öznel ölçüler (yüksek
ve popüler kültürel ürünlerin kalitesi, ulusal yiyecek içecek ürünlerinin kalitesi, yerel kişilerin
uluslararası tanınırlığı, ulusal havayollarının kalitesi vb.). Örneğin Birleşik Krallık Hükümet
Enstitüsünün (Institu for Goverment) indeksine göre, Fransa birincidir ve ilk 10’da Avrupa
ülkeleri ve ABD yer almaktayken, Kore 19. ve Türkiye 25. Sıradadır (McClory, 2011, s. 1-5).

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar-2

601

devlet tarafından desteklenmektedir3.
Yumuşak güç kapsamında uluslararası kültür alışverişinin önemli bir
kategorisi olan görsel işitsel medya içerikleri ithalatında da Türkiye, küresel ölçekte önemli bir pazardır. Türkiye’nin görsel işitsel medya ürünlerindeki ithalatına dair veri ve enformasyon, ihraacat konusundaki kadar
gelişmiş ve ayrıntılı değildir. Bununla birlikte TÜİK’in “Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama
faaliyetleri” olarak kategorilendirdiği istatistiklerine göre, kültürel ürün
ithalatı içindeki en büyük pay görsel işitsel medya alınındadır4.
3. Kore Televizyon Drama Endüstirisinin Kısa Tarihi
Kore’de ilk TV yayın kanalı 1950’lerde kurulmuştur. Güney Kore TV
dizilerini anlamak için öncelikle Güney Kore çağdaş tarihini gözönünde
bulundurmak gerekir. 1910-1945 yılları arasındaki 35 yıllık Japon emperyalizminden kurtulup bağımsızlığını kazanmasıyla beraber Kore, Sovyetler Birliği ve Birleşik Devletler’in kontrolü altında ikiye ayrılmıştır ancak
1950 yazında kuzey ve güney arasındaki savaş hali yeniden başlamıştır.
Güney Kore’de, televizyon istasyonu 1950’lerin sonunda kurulmuş ve
yayınlar başlamıştır. 1962-1964 dönemi Kore’de disiplin kontrol dönemi
olarak adlandırılmaktadır (Shin, 2007) ve bu dönemde ilk kamu yayın kuruluşu olan KBS-TV (Korean Broadcasting System) yayına girmiştir. 1964
yılına kadar tek bölüm olarak yayınlanan diziler bu yıldan itibaren uzun
süreli günlük diziler haline gelerek popüler olmaya başlamıştır. Başlangıçta televizyon dizileri insanları bilgilendirmek, aydınlatmak, savaştan çıkan
toplumu ahlaki yönden eğitmek amaçlı kullanılmıştır. Ayrıca bu dönemdeki dizilerin içeriği, mevcut savaş halinin etkisiyle anti komünizm propagandası yapma ve sosyokültürel aydınlatma amacındadır.
1960’lı ve 1970’li yıllarda ise KBS’nin yanı sıra TBS (Tong-yang
Broadcasting Company) ve MBC (Mun-Hwa Broadcasting Corporation)
yayın hayatına başlamıştır ve genellikle komünizm karşıtı ve aile temalı
dizilere ağırlık verilmiştir. Bu anti-komünist propaganda yayıncılığı çok
tartışılınca devlet bu yayınları azaltmıştır. 1975 ve 1980 yılları arasında
yayıncılıkta devlet kontrolü artmış, özel yayın kuruluşu olan TBS, KBS ye
dahil edilerek devletleştirilmiş ve TV dizilerinde, anti-komunizmi işleyen
eğlence içeriği yoğunlaşmıştır. Bu dönemde dizi içerikleri politik, kurum3 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Aksoy’un açıklamasına göre Türk Tv Dizi sektörüne
aktarılan devlet desteği ile ihracat rakamları 350 milyon dolara ulaşmış, en yüksek izlenme
oranları Avrupa ülkelerinde olmuştur. Bu ihracaat rakamları ile tüm dünyadaki TV içerik
ticaretinin yüzde 25’ni Türk yapımlar oluşturmuştur. https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/
turkiye-dizi-film-ihracatinda-hollywooda-rakip-oldu/1408437 erişim: 03.04.2020
4 TÜİK istatistiklerine göre, sinema, televizyon ve müzik sektörlerini kapsayan görsel ve işitsel
medyanın ithalat toplamı 2018 yılında 10 milyar 984 milyon 229 bin TL olarak gerçekleşmiştir.
Görsel ve işitsel medyanın toplam kültürel mal ithalatı içindeki payı ise %48,4 olmuştur (http://
www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30598)
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sal ve edebi dizi olacak şekilde genişletilmiş ve devlet kanallarında, günlük
dizilerden ziyade; hükümet tarafından yönetilen tarih bilinci, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmeyi amaçlayan birçok drama yayınlanmıştır.
80’li yılların sonunda uzun soluklu diziler yerini daha az bölümlü dizilere
bırakmıştır. Bu dizilerde toplumsal çatışma ve adaletsizlik kavramlarının
yanı sıra günlük yaşamdan kesitler, aşk temalı konular işlenmiştir. 1991 yılında özel yayın kuruluşu SBS yayına başlamıştır. 90’larda aşk ilişkilerine
etrafında kurgulanan tarihsel diziler ve genç nesil izleyiciye hitap eden durum komedileri yayınlanmaya başlamıştır. Bu dönemde kültüre ekonomik
kalkınma mantığı çerçevesinde bir endüstri olarak yaklaşılmasına paralel
bir şekilde dizilerde moda, stil, giyim tarzı ve hobi konuları geleneksel
temaların önüne geçmeye başlamıştır. 2000’li yılların başlarından itibaren
ise yine tarihi konulara ve romantik ilişkilere yoğunlaşan diziler hem Kore
de popüler olmuş hem de yoğun bir şekilde ihraç edilmeye başlamıştır
(Jung, 2005). 2000’li yıllardan itibaren aşk ilişkilerini romantik komedi
türü etrafında ele alan diziler artmaya başlamıştır. Örneğin “Autumn in My
Heart”, “Winter Sonata” gibi dizilerde duygusal ve toplumsal olarak ağır
olmayan ve kolay çözülen çatışmalar işlenmiştir. (Kim, Kim, Y. , Beak, M.,
& Yun, S., 2011)
4. Hallyu TV Dizileri K-Dramalar
Günümüzde Hallyu, dünyada yalnızca diziler ile değil; müzik, oyun
hatta kozmetik ürünlerine kadar çeşitli alanlarda yayılım göstermiş olmasına rağmen, Hallyu’nun ortaya çıkması ve yayılmasının asıl merkezinde
Kore dizileri yer almaktadır (Joo, 2011, s. 492). Hallyu, Çin’de ilk olarak
“What is Love?” dizisiyle ve 2003 yılında Japonya‘da “Winter Sonata”
dizisiyle büyük bir popülerite elde etmiştir. “Dae Jang Geum” dizisi sayesinde dünyaya yayılmıştır (Yoon & Jin, Dal Yong, 2017)
1990‘ların sonundan itibaren popülaritesini Kore dizileri ilk dalga
Hallyu sayılmakta, 2010’lardan itibaren ise, K-pop un daha fazla önce
çıktığı ve bundan sonra Koreli animasyonlar ve dijital oyunlarla birlikte
ikinci dalga Hallyu nun (2.0) başlamış olduğundan söz edilmesi gerektiği
belirtilir (Jin, 2017, s. 45).
Shim, Kore Dalgası‘nın başarısının nedenlerini Kore‘de 90‘lı yılların
başlarında medya sektörünün liberaleştirilmesiyle başlatır. Özellikle ABD
ve Japon yapımları ile kültür endüstrisi gelişmeye başlamıştır. Ryoo ise
Kore hükümetinin, ulusal katma değeri yüksek ve kalkınmaya hizmet edecek bir alan olarak medya endüstrisine yaptığı desteği vurgular. Lee Jongmim, medya aracılığıyla üretilip yayılan kore popüler kültürünün küresel
bir dalga haline gelmesinde yeni iletişim teknolojilerinden de destek alan
kullanıcı ya da izleyicilerin güçlü rolünü öne çıkarır. Bu sadece dağıtım
kanallarındaki bir artışın değil, yabancı tüketicilerle iletişim kurabilecek
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stratejik kanalların genişlediğinin de göstergesidir (Lee J. , 2006)
Kang (2014), Hallyu dizilerinin başarısını beş etkene bağlar. Birincisi
Hallyu dizileri öncelikle başta Çin olmak üzere Kuzeydoğu Asya ülkelerinde sevilmiştir çünkü Konfüçyüs kültürüne dayanan ortak kültürel miras
sözkonusudur. İkinci olarak Hallyu dizileri Konfüçyüs kültürü ile Batılı modern kültürü birleştirmeye, özetle bir doğu-batı sentezi kurmuştur.
Üçüncü faktör, oyuncuların ve hikayelerin cazibesidir. Dördüncüsü, Kore
dizilerinin kolay anlaşılır ve kısa süreli olmasıdır. Kore dizilerinin her bölümü en fazla bir saat ve sezon en fazla 16 -20 bölümdür. Son ve belki de
en güçlü faktör dizi sektörüne yönelik devlet desteğidir. Kore’deki dizi endüstrisi, Kore Hükümeti’nin politik desteğiyle oluşmuştur. 1990’lı yıllarda
değişen rejim ile kültür sektörü özelleştirilmiş ve popüler kültür pazarı,
hızla büyüme yaşamıştır. Hallyu’nun gelişmeye başladığı 2000’li yıllardan
itibaren ise doğrudan destek verilmeye başlanmıştır. Bunun yanında, Orta
ve Güney Amerika gibi Hallyu’nun pek tanınmadığı ülkelerde Kore Kültür
Merkezi ve Uluslararası Değişim Vakfı vb. özel kurumlar sayesinde Kore
kültürünün tanıtımı yapılmaktadır. Kore Uluslararası Değişim Vakfı, ülkelerin yayın kanallarında dizi uygunluğunu kontrol ederek Kore dizilerinin
ücretsiz yayınlanmasına destek vermektedir (Kang, 2014, s. 20-25)
Hallyu’nun K-dramaları öncelikle iç pazarda başarı hedefleyerek üretilmiştir ancak küresel bir popüler kültür akımı haline gelmesi Asya pazarındaki başarısı ile başlamıştır. Binark, Kore’de yürüttüğü kapsamlı kültür
endüstrisi alan araştırmasında görüştüğü yapımcı ve yönetmelerden Lee
Yong-suk’un K-dramaların cazibesi ile ilgili açıklamalarını aktarır. Lee
Yong-suk, Kore dizilerinin popülaritesini, daha önce Asyalı izleyicilerin
ilgisini kazanmış Japon dizilerini taklit etmeye bağlar. Japon yapımlarının fiyatları başarılarına oranla artarken, onları örnek alan K-dramalar
daha düşük fiyatlar ile bu yapımların yerini almaya başlamıştır. Yong-uk,
bir diğer gerekçe olarak izleyici kitlesi nezninde Japon emperyalizminin
olumsuz mirasına dikkat çeker. Buna göre Asyalı izleyicilerin Japonya ile
“duygusal” bir sorunu olabilirken, Kore Vietnam dışında hiçbir ülke ile
tarihsel sorunu olmayan bir ülkedir. Üçüncü etken de son 90’lı yıllar döneminde internet ve dijital sektörlere yapılan devlet yatırımıdır (Binark,
2019, s. 121).
5. Türkiye’de Hallyu Dizileri ve Uyarlamaları
Hallyu Tv Dramaları Türkiye’de sınırılı sayıda yayınlanmıştır. Yayınlanan ilk dizi daha önce de belirtildiği gibi Denizler İmparatoru adıyla 2005
yılında TRT 1 de yayınlanan dizidir. Binark (2019, s. 118), Türkiye’de özgün Kore TV dramaları ile değil bunların uyarlamalarının Hallyu etkisi yarattığını söyler. Jung Suk Yoo (Yoo, 2019) ise Kore dizilerinin Türkiye’de
Kore kültürüne ilgiyi başlatan ürünler olduğunu, bunun Hallyu dizisi uyar-
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lama akımının ve Kore güzellik/kozmetik kültürü ve endüstrisine yönelik
ilginin takip ettiğini belirtir. Ayrıca Yoo, Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı ve Kore Uluslararası Kültür Etkileşimi Vakfı (Korea foundation for
international cultural exchange) işbirliğiyle yayınlanan “2018 Yılı Yurtdışında Kore Akımının Etkisine Dair Araştırma Raporu-Türkiye” araştırmasını Hallyu’nun Türkiye’deki popülaritesine örnek gösterir. 1000 kişilik bir
örneklem grubu üzerinde yapılan çevrimiçi anket (survey/tarama) tekniği
ile elde edilen verilere göre, Türkiye’de Koreyi çağrıştıran yedi simge sayar. Bunlardan ilki yüzde 17,5 ile Kore savaşı, ikincisi yüzde 8.4 ile dizi,
yine aynı oranla yüksek teknoloji, dördüncü sırada Kuzey Kore – Güney
Kore çatışması, beşinci sırada k-pop, daha sonra ise yaklaşık yüzde 5’lik
oranlarla film ve ekonomik gelişmişlik gelmektedir5.
TRT’nin yayınladığı ikinci Güney Kore dizisi olan “Düşlerimin Prensi” olmuştur. Demet Fırat (2017) bu romantik dizi ile birlikte Türk izleyicilerin Hallyu dramalarına ilgi duymaya başladığını belirtir. İzleyicisi
büyük oranda öğrenci olan bu dizi, Kore kültürünü merak eden, araştıran
ve öğrenmek isteyen, TRT’de daha fazla Güney Kore dizisi yayınlanması
için imza kampanyaları başlatan hayran grubu oluşturduğunu vurgular. Fırat, bu ilginin Kore Dalgası denebilecek bir düzeyde olmadığı görüşündedir. Yine de imza kampanyaları ile yükselen izleyici talebi karşısında TRT
“Sarayın Rüzgârı”, “Muhteşem Kraliçe”, “Savaşçı”, “Büyük Hayaller”
“Saraydaki Mücevher”, “Efsane Prens”, “Tacir”, “Sarayın İncisi”, “Prensesin Şarkısı”, “Kral Doktor”, ve “Yaban Gülü” isimli dizileri de seyirciyle
buluşturmuştur (Fırat, 2017, s. 69). Türkiye’de son dönemde Türkçe dublaj
ile yayınlanan başlıca Kore dizileri şunlardır TRT 1’de Kasım 2019 yayına
başlayan Hapishanedeki Çiçek (The Flower in Prison Kore’de 2016), Nisan 2019 da başlayan Işığın Prensesi (Splendid Politics 2014), Ocak 2019
da yayınlanmaya başlayan Kralın Kızı (Soo Baek Hyang). Ayrıca havadan
ya da kablolu olarak konvansiyonel televizyon yayıncılığı yapan TV kuruluşlarının yanı sıra, internet ortamında yapılan gayri resmi yayınlar ile de
önemli oranda Türk seyirci Hallyu dizilerini takip etmektedir. Bu çevrimiçi yayınlar genellikle hayran ya da fan gruplarının gönüllü organizasyonu
ile altyazılar oluşturularak yapılmaktadır (Oh & Chae, 2013, s. 83).
Bu özgün Hallyu dizilerine karşı Türkiye’de uyarlama yaklaşık 23
Kore dizisi uyarlanmıştır.

5
Araştırmanın ayrıntıları için bkz http://kofice.or.kr/b20industry/b20_
industry_01_view.asp?seq=978&page=1&find=&search=
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Tablo: Kore dizilerinin Türkçe uyarlamaları
Kore Dizisi
(Bölüm)

Kore’de Yayın
Tarihi

Yayınlanan
kanal

Doctors(20)

20.06.201623.08.2016

SBS

03.03.201205.06.2012

Can Love
Become
Money(20)
Boys Over
Flowers(25)
Fated to Love
You(20)
Autumn in
My Heart(16)
Mother(16)
My Husband
got a
Family(58)
Roof top
Prince(20)
Theheirs(20)
Temptation of
An Angel(21)
Panda
and Hed
Gehog(16)
Getkarl! Oh
Soo Jung(16)
I’m Sorry, I
Love you(16)
Smile
You(45)
High
Society(16)
What
Happens
to My
Family?(53)
She was
Pretty(16)
A
Gentlemans’
Dignity(20)
Flames of
Desire(50)
Full
House(16)
May
Queen(38)

05.01.200931.03.2009
02.07.201404.09.2014
28.09.200007.11.2000
24.01.201815.03.2018
25.02.201209.09.2012
21.03.20122012.05.24
09.10.201312.12.2013

Türkiye’de
Yayın Tarihi

Yayınlanan
kanal

Kalp Atışı(28)

30.06.201728.01.2018

Show TV

MBN

Kiralık Aşk(69)

19.06.201520.01.2017

Star TV

KBS2

Güneşi
beklerken(54)

MBC

NO:309(65)

KBS2

Paramparça(97)

02.07.201327.07.2014
01.06.201625.10.2017
01.12.201427.03.2017
25.10.201620.06.2017

Kanal D
FOX
Star TV
Kanal D

tvN

Anne(33)

KBS

Kocamın Ailesi
(57)

03.07.201411.11.2015

Osmanlı Tokadı
(37)
Çilek Kokusu
(23)

04.14.201305.05.2014
24.06.201527.11.2015

Beni Affet
(1477)

17.10.201128.12.2018

Show Tv (100
bölüm Mart
2012) - Star
TV

Maral : En Güzel
Hikayem (17)

05.03.201504.11.2015

TV 8

Tatlı İntikam
(20)
Bir Aşk Hikayesi
(36)
Gülümse
Yeter(24)
Yüksek Sosyete
(26)

26.03.201612.11.2016
26.03.201314.01.2014
12.07.201611.01.2017
16.06.201624.12.2016

SBS
SBS

12.10.200922.12.2009

SBS

18.08.201207.10.2012

Channel A

28.07.200716.09.2007
08.11.200428.12.2004
26.09.200907.03.2010
08.06.201528.07.2015

Türk
Uyarlanması
(Bölüm)

SBS
KBS2
SBS
SBS

FOX
TRT 1
Star TV

Kanal D
FOX
Show TV
Star TV

16.08.201415,02,2015

KBS2

Baba Candır
(66)

02.08.201518.05.2017

TRT 1

16.09.201511.11.2015

MBC

Seviyor
Sevmiyor (28)

15.06.201612.02.2017

Atv

26.05.201212.08.2012

SBS

Kiraz Mevsimi
(59)

04.07.201428.11.2015

FOX

Hayat Şarkısı
(57)
İlişki Durumu :
Karışık (40)
Mayıs Kraliçesi
(11)

09.02.201606,06,2017
04.07.201527.04.2016
10.11.201502.02.2016

02.10.201027.03.2011
14.07,200404.09.2004
18.08.201223.12.2012

MBC
KBS2
MBC

Kanal D
Show TV
Show TV
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Nice Guy(20)
Secret
Love(16)

12.09.201215.11.2012
25.09.201314.11.2013

KBS2

Günahkar (7)

KBS2

Meryem( 30)

04.03.201615.04.2016
02.08.201728.02.2018

FOX
Kanal D

(Kaynak: http://www.filmdizihaber.com/ erişim: 05,04.2020)

6. Hallyu TV Dizilerinin İzleyicileri ve Küresel Bir Kültür
Tüketiminin Sonuçları
6.1. Metodoloji
Bu çalışmada, hem Kore yapımı She Was Pretty TV dizisini hem de
onun uyarlaması olan Seviyor Sevmiyor dizisini izleyenler üzerine yapılan
bir çevrimiçi anket ile elde edilen verilere dayanmaktadır. Çalışmada esas
olarak Hallyu kapsamındaki TV dramalarının Türkiye’deki ‘Kore’nin kültürel imgesinin oluşumunda nasıl rolü olduğu, bu dramaların Kore kültürüne yönelik ilgiyi nasıl biçimlendirdiği ve bir ülke/ulus kültürüne yönelik
ilginin, tüketim anlamında ne tür tutum değişikliklerine ve kararlara yol
açtığıdır.
Bunun için Hallyu’nun izleyiciler üzerindeki kültürel etkisi, Hallyu
kapsamındaki dramaların izlenmesinin sosyal ve kültürel sonuçlarının ne
olduğu ölçülmeye çalışılmıştır. Nicel izleyici araştırması ile ilk olarak Kore’nin kültürel imgesi, İkinci olarak kültüre yönelik ilginin ve hayranlığın,
ekonomik bir ekinliğe, satınalma kararına dönüşüp dönüşmediği irdelenmektedir. Üçüncü olarak görsel işitsel yolla gelişen bir kültürel ilginin davranışsal bir sonucunun olup olmadığı, yani bir ülke kültürüne medya içeriklerinin takibi ile oluşan hayranlığın, o ülkeyi ziyaret etmek gibi turistik
bir davranışa ya da karara neden olup olmadığı incelenmektedir. Dördüncü konu da bununla ilgilidir ve yine bir kültürü TV anlatıları aracılığıyla
öğrenme ve o kültüre hayranlık geliştirmenin, izleyicilerin tüketim ya da
gündelik davranışlarına ve kararlarına etkisini ölçmeye yöneliktir. Bu kapsamda seçilen K-dramanın hem orijinal hem de uyarlama versiyonlarını izleyenlerin, bu tecrübelerinden sonra, Kore yemeklerini deneme ve Korece
öğrenme istekleri soruşturulmuştur.
Araştırma, Türkiye’de 12-39 yaş aralığındaki genel dizi seyircilerinden basit gelişigüzel örneklem metodu kullanılarak yaklaşık 320 kişi
üzerinde, çevrimiçi anket uygulaması kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İzleyicilere, özellikle Kore dizileri yayınlayan ya da Kore ve uzak doğu kültürlerine hayranlık duyanların oluşturduğu internet siteleri ya da internet
forumları aracılığıyla ulaşılmıştır. Bu sitelerde duyuru ya da çağrı yayınlanmıştır ve anket sadece “She Was Pretty”, “Seviyor Sevmiyor” dizilerilerinin her ikisini de izleyenleri kapsamıştır. Veriler Mart 2019 ve Haziran
2019 tarihleri arasında toplanmıştır ve yaklaşık 320 kişiden yanıt alınmıştır. Anket temel olarak demografik verilere ve kademeli kanaat ölçmüne
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dayanan sorulardan oluşmuştur. Elde edilen veriler, yanıtların sıklıklarını
gösteren betimleyici istatistik ile analiz edilmiştir.
6.2. She was Pretty ve Seviyor Sevmiyor Dizisi: Yapım, Hikaye ve
Karakterler
Haziran 2016 - Şubat 2017 tarihleri arasında ATV televizyonunda 28
bölüm olarak yayınlanan Seviyor Sevmiyor dizisi She Was Pretty uyarlamasıdır. She Was Pretty, Kore devlet kanalı olan MBC’de 16 Eylül 2015
- 11 Kasım 2015 tarihleri arasında yayınlanmıştır.6 Dizi Kore’de haftada
iki bölüm, (Çarşamba ve Perşembe günü) akşam saat 10’da yaklaşık 60
dakika ve toplam 16 bölüm olarak yayınlanmıştır. Dizi, MBC’nin 2015
yılı içerisinde en yüksek reytinge sahip dizisi olmuştur. Aynı zamanda başta KBS Televizyonun 2016 yılı 43. Kore Yayıncılığı Ödüllerinde en iyi
kısa metrajlı dizi ödülü olmak üzere, “en iyi senarist ödülü”, “mükemmel
dizi ödülü” gibi birçok ödül almıştır. She Was Pretty’nin senaryosu Cho
Sung Hee tarafından yazılmış, yönetmenliğini ise “W”, “I am not a Robot”
gibi popüler Kore dizilerinin de yönetmeni olan Jung Dae-yoon yapmıştır.
Özellikle dizide öne çıkan aktörlerden Choi Si Won‘un ‚Süper Junior‘ idol
grubunun bir üyesi olması onun hayranlarının da diziye ilgi göstermesini
sağlamıştır. Dizi genel izleyici düzeyinde yaklaşık olarak %15 reytinge
ulaşmıştır. (http://asianwiki.com/She_Was_Pretty 02.04.2020).
She Was Prety’nin Türkiye uyarlaması Seviyor Sevmiyor ise MF Yapım tarafından yapılmış, ATV kanalında Haziran 2016-Şubat 2017 tarihleri
arasında 28 bölüm olarak yayımlanmıştır. Yönetmeni Yusuf Pirhasan olan
dizinin tüm çekimleri İstanbul’da yapılmıştır. Dizi ilk bir kaç aylık bölümlerinde, izlenme oranı bakımından TV dizileri içinde ilk onlu sıralarda yer
almıştır. Hatta 2016 yılının son haftasındaki bölümüyle, yayın gününün
en çok izlenen dizisi olmuştur. Ancak dizi son bölümlerine doğru izlenme
oranları düşmüş, günün en çok izlenen programları arasında 35.-40. sıralara kadar gerilemiş, tüm bölümleriyle ortalama izlenme sırası ise 11. lik
olmuştur.7
6 Kore yapımlarında genellikle sezonluk dizi anlayışı yoktur ve dizi yayınlanmadan önce kaç
bölüm olacağı ve final bölümü belirlenir. Dizi uzun olsa bile bir bölüm bir saat yirmi dakikayı
geçmez ve genellikle bir saatte biter. Bunu mini seri formatı, izleyicilerin diziyi ve hikayeyi
takibini kolaylaştırır. Bu mini dizi formatı tercihi ve ilgisini, Kore kültüründe insanların acelecilik
ve çabukluk gibi gündelik hayat alışkanlıkları uyumlu olduğu söylenebilir.
7 Türkiye’de TV izleyicileri Televizyon İzleme Araştırma Komitesi (TİAK) adlı özel
kuruluş tarafından ihale ile özel ölçüm firmalarına yaptırılır. Bu reyting bilgileri kamuyona
açık bir enformasyon değildir, sadece TIAK’ı finanse eden reklam ve televizyon şirketlerine
verilmektedir ( (Acar, 2020). Bununla birlikte internette Türkiye’de TV dizi kültürü konusunda
yayın yapan, gayri resmi olarak dizi yayınlayan ve forum oluşturan bir çok internet sayfası vardır.
Bu sayfalarda, dizi sektörü, dizi içerikleri ve yapımları ile ilgili bilgiler verilmekte, reytingler
de belli veri tabanlarından toplanan data ve algoritmalarla ölçülmekte, buna göre sıralamalar
yapılmaktadır. Bu sayfalarda ayrıca izleyici anketleri, tahminler ve tartışmalar yapılmaktadır. Bu
internet sayfaları resmi ve kesin veriler içermese de, Türkiye TV dizilerinin izleyici kültürünü
takip etmek açısından verimli sayılabilir. Makalede zikredilen izlenme rakamları bu sitelerden
derlenerek elde edilmiştir. Ayrıntılar için şu sitelere bakılabilir: https://www.dizisi.info.tr/,
https://www.reytingtv.com/, https://1001dizi.net/
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Seviyor Sevmiyor dizisi, 2012 yılından itiraben Güney Kore’de organize edilen APAN (Asia Pasific Actors Network) Drama Ödülleri’nin beşincisinde, dizi başrol oyuncuları ödül kazanmıştır. Aslında sadece Asya
Pasifik ülkesi medya yapımlarına ödül verilmesine rağmen ilk kez, Seviyor
Sevmiyor dizisi oyuncularından Gökhan Alkan ve Zeynep Çamcı “Kore
dizilerini Türk izleyicisi ile buluşturup dünyaya tanıtılmasına yardımcı oldukları için” ödüllendirilmiştir. APAN ödülleri Çin, Japonya, Güney Kore,
Avustralya, Filipinler, Tayland ve Endonezya gibi Asya ve Pasifik ülkelerinin medya yapımlarına ödül vermekte ve ödül töreni 25 milyon izleyiciye
ulaşmaktadır8.
Dizinin temel hikayesine baktığımızda orijinal ve uyarlama dizilerin
hikayelerinin, aynı şekilde başladığını görürüz. Başrol oyuncularından
Hye-Jin (Deniz), zengin bir ailenin çocuğudur. Çevresi tarafından sevilir,
güzel ve akıllıdır. Bir gün oyun oynarken bahçelerinde şişman bir çocuğu
fark eder. Çocuğa seslendiğinde çocuk kaçar. Seong-Joon (Yiğit), arkadaşları tarafından dışlanan, hor görülen bir çocukluk geçirmektedir. HyeJin (Deniz), Seong-Joon’a (Yiğit) bu durumdan kurtulması için çabalar ve
onun koruyuculuğunu üstlenir. Zamanla ikilinin arasında bir çocukluk aşkı
doğar. Her şey iyi giderken Seong-Joon (Yiğit) , babasının işi nedeniyle
başka bir ülkeye gider, gitmeden önce birlikte yaptıkları yap-bozun bir parçasını Hye-Jin (Deniz)’e verir ve bir gün geri döneceğini söyler.
Yıllar sonra Seong-Joon (Yiğit)’un Memleketine döner ve Hye-Jin
(Deniz) ile buluşmak ister. Bu arada Hye-Jin (Deniz)’in güzelliğinden eser
kalmamış, babası çoktan iflas etmiş ve yayınevlerinin yerine küçük bir
matbaa dükkanı açmıştır. Hye-Jin (Deniz), Seong-Joon (Yiğit)’un kendisini beğenmeyeceğini düşündüğü için arkadaşı Ha-Ri (İrem)’in kendi yerine
geçerek Seong-Joon (Yiğit) ile buluşmasını ister. Hye-Jin’in (Deniz) yakın
arkadaşı Ha-ri (İrem), Hye-Jin (Deniz) adına Seong-Jun (Yiğit) ile tanışır.
Bu tanışmada Seong-Jun (Yiğit), Ha-ri’nin (İrem) Hye-Jin (Deniz) olduğuna inanır ve dizinin temel çatışması bu karışılık üzerine ilerler.
İki dizinin ana hikaye çizgileri ve başrol kadın oyuncularının dış görünüşü biribirine oldukça benzer. Bu iki dizi arasındaki en büyük fark öncelikle dizi süresidir. Koredeki orijinal dizi saat 22: 00’de yaklaşık 60 ar
dakikalık bölümler halinde 16 bölüm olarak yayınlanmış, ancak dizinin
Türk uyarlaması, 2’şer saatlik bölümler halinde 26 bölüm olarak yayınlanmıştır. Türk uyarlamasında birinci bölümden üçüncü bölüme kadar olan
kısımdaki diyalog ve sahnelerin yaklaşık %70’i dizinin aslındakilere benzemektedir.
Ancak dördüncü bölümden itibaren, nadiren benzer sahnelere yer ve8 Ödül ve dizi kadrosu ile ilgili ayrıntılar için bkz: https://www.atv.com.tr/haberler/2016/09/29/
atvnin-sevilen-dizisi-seviyor-sevmiyora-guney-koreden-odul (erişim 3.2.2020)
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rilmiş ve yedinci bölümden sonra ise tamamen farklı içerikler izleyiciye
sunulmuştur. Oyuncuların dış görünüşleri orijinal dizi ile oldukça benzese de karakterleri birbirinden oldukça farklıdır. Türk versiyonda, bireylerin iş dünyasındaki hayallerini gerçekleştirmek yerine duygusal ilişkilere
daha çok odaklanıldığı görülüyor. Aynı yapımın iki ülkede aynı tema ama
farklı olay örgüsünde ilerlemesinin sebebi kültür farklılığının sonucu olduğu söylenebilir. Kültürel farklılıkların uyarlamalara yansıma biçimi ya
da adaptasyonda ne tür kültürel uyarlamaların yapıldığı önemli bir konu
olmakla birlikte bu çalışma bir içerik analizi olmadığı için ayrıntılı incelenmemektedir.
Kore dizileri sadece Türkiye’de değil, uzun yıllardır Japonya, Tayland, Filipinler, Endonezya, Amerika gibi çeşitli ülkelerde uyarlamaları
yapılmıştır. Bu makale bir izleyici araştırmasına dayandığı için uyarlama
farklarını tespit eden bir içerik analizi yapılmamaktadır. Bununla birlikte, uyarlamalar genel olarak kıyaslandığında Türkiye uyarlamalarının,
senaryolarda ve karakterlerde yapılan değişiklikler ile, orijinal dizilerden
oldukça uzaklaşıldığı gözlenmektedir. Bunun endüstriyel, ticari, kültürel
gerekçeleri ve izleyici beklentileriyle ilgili olduğu düşünülebilir. Hikayenin temel olayları ve olay örgülerine sadık kalınsa da dizinin Türkçe versiyonunun, orijinal karakterlerden farklı olarak Türk karakterler yarattığı
söylenebilir.
6.3. İzleyicilerin Genel Görünümü ve Kore Dizisi İzleme
Durumları
Araştırma kapsamında anket ile toplanan verilerin geneline baktığımızda, ele alınan orijinal ve uyarlama Kore dizilerinin izleyici örnek
grubunun, büyük bir ağırlıkla 19-24 yaş aralığındaki gençlerden oluştuğu
ve bunlarında neredeyse tamamının da kadın olduğu görülmektedir. 303
kişilik örneklem grubundaki izleyicinin sadece yüzde 4 lük bir bölümü
erkektir. Grubunun yarısı 19-24 yaş aralığındayken, yüzde 25’i de 12-18
yaş aralığındadır. Şu halde izleyici grubunun büyük oranda gençlerden ve
ergenlerden oluştuğu söylenebilir. Bu K-drama ve Hallyu kapsamındaki
kültürel içeriklerin ve ürünlerin takipçilerinin genel olarak gençler olduğunu belirten literatür ile uyumlu bir sonuçtur (Yoo, 2019) (Macit, 2018)

610

Engin SARI, Eunhyung JUNG

Ankete katılan izleyicilerin meslek durumlarına ve dağılımlarına baktığımızda, yüksek orana sahip olan gençlerin öğrenci olduğu anlaşılmaktadır. Öğrenciler, izleyiciler içinde % 71’lik (213 kişi) oran ile en büyük grubu oluşturmaktadır. Öğrenci katılımcıların da yaklaşık yarısı üniversitede
okumaktadır (% 49.6 118 kişi) ve lise öğrencilerinin oranı ise % 31’dir (94
kişi). Eğitim durumunu lise düzeyinin üstünde olduğunu belirten öğrencilerin (Önlisans, Lisans, lisansütü) hangi alanlarda öğrenim gördüklerine
baktığımızda, en çok eğitim fakültesi (42) öğrencisi olduğu görülmektedir.
Bunu edebiyat fakültesi öğrencisi (25), iktisadi ve idari bilimler fakültesi
(25) ve sağlık bilimleri fakültesi (20) takip etmektedir.
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Katılımcıların büyük bir kısmı öğrenci gençlik olduğundan haliyle
medeni durum dağılımda da % 95 oranında bekar olduğu görülmektedir.
Gelir durumuna baktığımızda yine ankette katılanların büyük bölümü
öğrenci olmasıyla uyumlu olarak aylık geliri en büyük grup aylık geleri
0-1600TL arasında olanlardır (% 61, 186 kişi). 2000-2500 TL aralığında
aylık gelire sahip olanların oranı % 14 (43 kişi), 3000 TL’den fazla gelire
sahip olanlar ise %12’dir (38 kişi).
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Dizilerde izleyicilere, en çok hangi unsurları beğendikleri sorulmuştur. Orijinal ve uyarlama diziler varolan karakterler ve ana hikaye bakımından benzer olsada, olay örgüsü hikayenin gelişimi, karakterlerin gelişimi bakımından önemli oranda farklılaştırılmıştır. Seviyor Sevmiyor, ilk
üç bölümde Kore versiyonuyla aynı durumları ve diyalogları aktarmıştır.
Türk izleyiciler için hazırlanan ankette, seçenekli ve açık uçlu bir “diğer”
başlığı ile “izlediğiniz dizide dikkatinizi çeken ve hoşunuza giden unsurlar
nelerdir?” diye sorulmuştur. En çok seçilen 3 taneden ilki yaşam tarzı (129
kişi), ikinci arkadaşlık ilişkileri (114 kişi), üçüncüsü ise iş dünyasıdır (97
kişi). Bu sonuçlar dikkate alındığında ilk üç bölümün aynı olması orijinal
diziyi izleyenlerin uyarlama diziye karşı da ilgi duymalarını sağladığına
ulaşılabilir.
Öte yandan, anket sonuçlarında uyarlama dizi olan Seviyor Sevmiyor
un en popüler kültürel unsurlarında ilk sırada arkadaşlık ilişkileri (86 kişi),
ardından yaşam tarzı (75 kişi) ve ardından iş dünyası (68 kişi) unsurlara
yer almaktaydı. Bu durumda, “She was Pretty” gençleri hedef alan popüler
bir dizi olduğu için yaşam tarzı, arkadaşlık ilişkileri, iş dünyası genel olarak her iki versiyonda da ana tema haline geldi.

İzleyicilerin Kore Dizilerinde Beğendiği Unsurlar

6.4. İzleme Deneyimi, K-Drama İlgisi ve Kore Kültürüne
Yaklaşım

İzleyicilerin, hem uyarlama hem de orijinal dizileri izleme deneyimlerinin, Kore kültürüne yönelik ilgilerini artırıp artırmadığını
ölçmek amacıyla bir grup soru sorulmuştur. Bunlardan ilki, bu iki
diziyi izlemelerinin ardından başka kore dizilerini de izleyip izlemedikleri sorusudur. Bu soruya verdikleri cevaba baktığımızda, ankete
katılan izleyicileriden yaklaşık %70 gibi büyük bir kısmı başka Kore
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dizilerini de izlemek istediklerini belirtmiştir. En ilgisiz olanlar ise
sadece %5 olmuştur.

Dizilerin Kore kültürüne ya da Hallyu’ya yönelik ilgiyi canlandırdığı ya da destekleyip desteklemediğini ölçmek üzere sorulan
ikinci bir soru, izleme sonrası Kore hayran ya da fan internet sayfalarını ziyaret etme durumları olmuştur. Dizinin orijinalini ve uyarlamasını izledikten sonra Kore fan sayfalarına girip girmedikleri sorusuna %60 yakın oranda olumlu cevaplar verildiği tespit edilmiştir.
Tabloda gösterilmemekle birlikte bazı izleyciler dizileri izledikten
sonra Kore dergilerini okumaya başladıklarını belirtmiştir.
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Kore fan sayfalarını ziyaret etme isteği ya da Kore hakkında bilgi edinmek için dergi, kitap gibi kaynaklara yönelme durumunu, dizilerin Kore
kültürüne yönelik ilgiyi artırmasının bir göstergesi olarak düşünürsek, , her
iki izleme sonrasında da büyük oranda Kore kültürüne ilginin yükseldiğini
söyleyebiliriz. Bununla birlikte Türk uyarlaması izlendikten sonra, ilginin
orijinal dizideki kadar artmış olmadığını ve Kore’ye yönelik herhangi bir
ilgi artışı belirtmeyenlerin oranının da üçte birden fazla olduğunu gözden
kaçırmamak gerekir.
Dizilerin Kore kültürüne ilgi ya da hayranlığa yol açıp açmadığı ya da
mevcut ilgi ve sempatiyi yükseltip yükseltmediğini ölçmek üzere, bir de
doğrudan izleyicilerin bu konudaki kanaatleri soruşturulmuştur. Yine karşılaştırmaya izin verecek şekilde orijinal ve uyarlama versiyonlar için ayrı
ayrı alınan yanıtlara göre, anketi cevaplayan izleyicilerde dizinin büyük
oranda Kore’ye yönelik sempatiyi arttırdığı kanaati hakimdir.
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Orijinal dizinin Kore’ye yönelik sempatiyi artırdığını düşünenler yaklaşık %80’dir. Uyarlama dizinin sempati yaratmaya olumlu etkisi konusundaki kanaat yine güçlü olmakla birlikte, orijinalden düşük olmuştur.
Kore dizilerinin, Kore hakkındaki kanaatleri nasıl etkilediğini inceleyen
bir başka araştırmada benzer bir sonuç elde edilmiştir. Dizilere olan ilgi
arttıkça, Kore hakkında daha olumlu kanaatler ortaya çıktığı, dizi ne kadar
geniş bir seyirci kitlesine hitap ediyorsa, o denli güçlü pozitif bir Kore
imgesinin oluştuğu ve Kore hayranlığının arttığı bulunmuştur (Ryu, 2014,
s. 6-7)
Kore Dalgası bir olgu olarak kabul edildiğinden bu yana yapılan araştırmalar, bu akım kapsamında sayılan içeriklerin Kore kültürüne ilgiyi artırdığı ve popüler içeriklerin olumlu bir Kore imgesi yaratılmasına katkı
yaptığı bulunmuştur. Örneğin Uluslararası Kültür Değişimi Vakfı’nın yaptığı araştırma da, Kore dizilerinin, filmlerinin, popüler müziğin ve oyunların takipçilerinden toplanan verilere göre, tüm bu içerikler Kore ulusal
imgesi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir (Wang, 2018). Kohari’ye göre
yabancı dizilerin izlenme sıklığı ile o ülke kültürüne yönelik ilginin ve
hayranlığın artması doğru orantılıdır. Örneğin Kore’de çok fazla Japon TV
dizisi izleyen insanların Japonya hakkında olumlu görüşlere sahip olduğu
görülmüştür. (Kohari, 2004 aktaran Yoo 2009:6)
6.5. Dizi İzleme, Kültürel Hayranlık ve Satınalma Tutumları
Araştırmada cevabı aranan temel sorularından biri, Kore kültürüne
ilgi gösterenlerin ya da Kore dizilerini izleyerek Hallyu’nun takipçileri
olanların aynı zamanda Kore malları ya da ürünlerine ilgi gösterip göstermediğiydi. Buradan bir ülke ya da ulus kültürüne veya bir ülkenin popüler
kültürüne yönelik merak ve ilginin, tüketici davranışlarını, ekonomik tercihlerini etkileyip etkilemediği idi. Bir başka deyişle bir ülke ya da ulusun
kültürüne hayranlık beslemek, o ülke mallarına ya da ürünlerine de ilgi
duymaya, o ülkenin emtialarını ve markalarını satın almaya yol açıp açma-

616

Engin SARI, Eunhyung JUNG

dığıydı. Hallyu’nun Kore ekonomisine fayda sağladığını öne süren ekonomik analizler vardır (Lee J.-J. , 2016). Ayrıca Hyundai Araştırma Enstitüsü
gibi kuruluşlar, ekonometrik analizler yaparak örneğin K-pop’un her yıl
Kore ekonomisine finansal katkısını hesaplamaktadır9. Ancak bu analizler,
makro ekonomik göstergelere ve finansal hesaplamalara dayanmaktadır.
Konu izleyiciler nezninde kültürel yönelim ve alımlar ile bireysel ekonomik tutum ve kararlar arasındaki ilişki gözardı edilerek ele alınmaktadır.
Bu çalışmada bu kültürel ilgi ve tüketim ile ekonomik ya da satınalma
tutumu arasındaki bağlantılar için marka/ürün algısı ve tüketici tercihleri
bağlamında sorular sorulmuştur.

She Was Pretty dizisini izledikten sonra katılımcıların bir kısmı gündelik hayatlarında kullandıkları ve karşılaştıkları markaların, Koreli olduğunu öğrendiğini belirtmiştir. Dizinin orijinalini izledikten sonra Kore
ürünleriyle ilgili algının değişip değişmediğini sorusuna küçük bir farkla
değişmediği yönünde cevap verilmiştir. Kararsız olanları da ülke markaları
imajının gelişimi konusunda olumlu tutumun gelişmemiş olması yönünde
değerlendirdiğimizde, dizi alımlamasının bir marka imajının geliştirilme9 Bu analizler için şu sitedeki raporlara bkz http://www.businesskorea.co.kr/
news/articleView.html?idxno=27583
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sine hizmet ettiğini söylemek güçleşecektir. Uyarlama dizi izleyicilerinin
yanıtlarına baktığımızda, yüzde 60 oranında kore marka algısında bir değişiklik olmadığını görülmektedir. Buna göre izlenen dramanın Kore markalarına yönelik algıyı değiştirdiği, bir Kore markası imajını geliştirecek bir
alımlama yapıldığı söylenemez.

Kore dizilerinin, izleyenlerin, Kore marka ve ürünlerine yönelik tutum ve algılarında bir değişiklik yapıp yapmadığına yönelik
bir başka soru, dizi izlendikten sonra Kore ürünlerini araştırma durumları olmuştur. Oranlar birbirine yakın olmakla birlikte, yine dizi
izlenme tecrübesinin, doğrudan ve belirgin bir şekilde Kore marka
ve ürünlerine yönelik tutum veya davranış değişikliği yarattığını
söylemek güçtür. Hem orijinal hem de uyarlama dizi izlemelerinden
sonra, Kore ürün ya da markalarına yönelik bir araştırmaya girişmediğini söyleyenler en büyük gruptur. Yine de izleyici grubunun
büyük oranda gençler olduğu ve teknoloji ve kozmetik sektörünün
de büyük oranda genç taleplerine göre şekillendiği düşünüldüğünde,
marka ve ürün araştırmasına yönelimin yüksek olması beklenebilirdi. Ancak dizilerin bu bakımdan izlenip yorumlanmadığı söylenebilir.
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Dizi izleme aracılığıyla gelişen kültürel ilgi ve hayranlık ile dizilerde tanınan ülkenin marka ve ürünlerine yönelik tutum/tercihler
arasındaki ilişkiyi ölçmeye yönelik son soru, izleyicilere daha doğrudan yöneltilmiştir.

Bu doğrultuda İzleyicilerin alışverişlerinde satın almayı düşündükleri ürünlerin Kore markası olmasına dikkat edip etmedikleri,
tercihlerinin Kore ürünleri yönünde olup olmadığı soruldu. Ankete
katılan yaklaşık 300 kişiden % 37’si (113 kişi) soruyu “Evet” şeklinde cevaplarken, % 63’ü (190 kişi) ise “Hayır” cevabını vermiştir.
Buna göre, Kore dizilerine ve kültürüne ilgi duymanın, alışverişlerde Kore markalarının ve ürünlerinin tercih edilmesine yol açmadığı
ya da ikisi arasında doğrudan bir bağlantı olmadığı söylenebilir.
6.6. Hallyu Dizisi İzlemek ve Kore’ye Turistik Ziyaret
TV dizi kültürü ve sektörü, yeni iletişim teknolojilerinin de desteğiyle,
son yıllarda oldukça hızlı büyümüştür. Bununla birlikte bir ülkeyi ve kültürünü TV dizisi aracılığıyla tanımanın, tatil ya da turistik gezi tercihlerini
belirlediği yönünde popüler bir anlayış gelişmiştir. Turizm sektörü, gelişmekte olan ülkelerin kalkınması için etkili bir araç görüldüğü için de devletler bir tanıtım ve turistik pazarlama aracı olarak, teşvik ve düzenlemelerle dizi sektörünü geliştirmeye çalışmıştır. Bir çok ülkede kültür ve turizm
yönetiminin aynı idari otoriteye bağlı olması, kültürün tanıtım ve turizm
için kullanır olması bunun açık bir göstergesidir. Ancak turist olmak, tıpkı
televizyon izleyicisi olmakta olduğu gibi, doğrudan ve kendiliğinden müşteri ya da tüketici olmak anlamına gelmemektedir. Ancak ekonomik akla
tabi kültür yönetimi, bu eşitliği kurarak yapılmaktadır.
Yapılan araştırma ve turizm ekonomisi analizleri de dizilerin popülaritesi ile turist sayılarının artışı arasında doğru orantılı bir ilişki bulgulamaktadır. Örneğin 2004’te, Kore Dizisi olan Kış Sonatı, Japonya’da popüler
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hale geldikten sonra Japon turist sayısı artmıştır. Benzer şekilde Hallyu
dizisi Yıldızlardan Yıldızınız 2014 yılında Çin’de popüler olduktan sonra
Çinli turist sayısında önemli bir artış görülmüştür. (Bae, Chang, Park, &
Kim, 2017)
Türkiye’de izlenen She was Pretty ve uyarlaması Seviyor Sevmiyor
dizilerinin izlenmesinin Kore’ye gitme isteği yaratıp yaratmadığı sorulmuştur.

Hem orijinal hem de uyarlama versiyonun izleyicileri büyük oranda
(izleyecilerin %60’ı) Kore’ye turistik gezi yapmak istediklerini belirtmiştir. Orijinal dizinin beklenebileceği üzere Kore’yi görme isteğini daha fazla artırdığı görülmektedir. Ancak ilginç olan, çekimlerin istanbul’da, oyuncuların Türk olmasına ragmen uyarlama versiyonun izleyicileri de Kore’ye
gitme isteklerini yükselttiğini belirtmeleridir. Ayrıca tabloda yer verilmese
de Kore ye gitmek isteyenlere sorulan ek bir sorunun cevabına göre de, bu
kişilerin yarıdan fazlası (% 67) şans doğarsa Kore’de yaşamak istediklerini belirtmiştir. Yine dizinin uyarlamasını izledikten sonra Kore’de eğitim
görmek istediğini belirten kişilerin oranı %47 olmuştur. Bu durum, farklı
bir kültürü doğrudan deneyimlemenin izleyici gençler açısından önemli
olduğuna yorulabilir.
Original Kore dizilerinin sunduğu imaj ve arka plan, Kore turizminin
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ihtiyaç duyduğu ilgiyi doğurmuş gibi görünüyor. Dahası, orijinal dizinin
etkisiyle Kore’de okumak ya da yaşamak isteyenlerin ülkeyi ziyaret etme
isteği oldukça büyük görünüyor. Uyarlama dizi söz konusu olduğunda, dizide Kore kültürü veya arka planı görünmemesine rağmen, Kore dizilerine
olan ilginin genişlemesi aşağıdaki sonuçların analiz edilebileceğini göstermektedir.
6.7. Hallyu Dizisi İzlemek ve Kore Kültürünü Öğrenmek
Kore Dalgası dizilerinin, izleyicilerin Kore kültürüne yönelik ilgisini arttığı söylenebilir. Dizilerle başlayan ilgi ve hayranlık, Kore filmleri,
müziği, modasına kadar genişlemiştir. Bu ilgi artışının önemli bir başka
boyutu, Korece öğrenme hevesi olmuştur (Park, 2009). Bu araştırmada da
Kore dizilerinin, Hallyu’nun diğer alanlarına ve kültürel içeriklerine yönelik bir ilgi yaratıp yaratmadığını sorgulamak üzere katılımcı izleyicilere
sorular yöneltilmiştir.

Dizi izleyicileri hem orijinal hem uyarlama versiyonu izledikten sonra Hallyu’un, K-Pop, dijital oyunlar, e-spor, kozmetik ve moda gibi alanlarıyla da ilgilenmeye başladıklarını ya da mevcut meraklarının arttığını
belirtmiştir. Bu sonuçlara göre izleyicilerin yarıdan fazlasının, dizileri izlemelerinin sonucunda Kore popüler kültürüne yönelik bir hayranlık geliştirmiş oldukları ve dizilerin Hallyu’yu destekleyen bir içeriğe sahip olduğu
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söylenebilir.
Kore dizilerini izledikten sonra aslında bir Hallyu ürünü ya da Kore
popüler kültür endüstrisinin ürünü sayamayacağımız bir kültürel unsura,
Korece öğrenmeye yönelik ilgi durumu da sorulmuştur. Dil ya da dil öğrenme isteği, kültür endüstrisinin, kültürü metalaştırması yani kültürü kar
elde edilen ticaret konusu haline getirmesinin parçası sayamayacağımız
için oldukça kritik bir konudur. Dil öğrenimi, kapitalizmin meta mantığına
uygun bir şekilde işlenebilmeye çok uygun olduğu söylenemez. Kültürel
ürünler ya da turizm, karlılık ya da mal alışverişleri doğrudan ekonomik
bir faaliyet olarak rahatlıkla ölçülebilirken, dil öğrenimi meta mantığına
kolayca çevrilemez. Bu konudaki yanıtlara baktığımızda, dizi izlemelerinden sonra, katılımcılar Korece öğrenme istekleri arttığını belirtmiştir.

Yanıtlara genel olarak bakıldığında dizinin her iki versiyonunun izlenmesini ardından, izleyicilerin %80’e yakını Korece öğrenme hevesi
duyduklarını belirtmiştir. İzleyicilerin dizi izleme deneyimi sonrasında
Kore kültüre yönelik ilgilerindeki en güçlü unsurun Korece öğrenme olması dikkat çekicidir. Bunu, Hallyu’nun kültürel diplomasi başarısı olarak
görmek mümkündür. Çünkü diplomasi uluslararası düzeyde, insanların bir
ülke ve devlete yönelik sempati geliştirmesini, böylece zor kullanmaya gerek kalmadan kamuoyunu ve uluslararası toplumu ikna etmeyi amaçlar.
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Uluslararası düzeyde kamuoyunun ve toplumun, rızasını kültürel yoldan
kazanma çabası olarak kültürel diplomasi, öncelikle ülke mallarına olan
talebi değil, ulusal kültüre yönelik hayranlığı ve ilgiyi artırmayı amaçlar.
Ancak Hallyu takipçilerinin Korece öğrenme isteğini sadece kültürel
diplomasi başarısı olarak saymak, konuya devletler ya da sosyoekonomik
seçkinlerin perspektifinden bakmaktır. Oysa bu tabloyu genç izleyicilerin
bakış açısından değerlendirdiğimizde, o onların kültürün sıradan tüketicileri ya da belirli ülke mallarının basit müşterilerinden ibaret olmadıkları,
kültürün aktif özneleri, bir dili konuşan ve böylece ilgilendikleri kültürü
aynı zamanda üretebilen özneler olmak istediklerine yorabiliriz.
Bu çerçevede, izleyicilerin yine basit tüketiciler değil, aktif yorumlayıcılar olma, izledikleri dizileri yorumlama, içerikleri müzakere etme
durumlarını ölçmek amacıyla orijinal ve uyarlama versiyonları kıyaslamalarını isteyen bir soru sorulmuştur. Uyarlama Seviyor Sevmiyor dizisi,
orijinal She was Pretty den başlangıçtan bir kaç bölüm sonra hem hikaye
ve olay örgüsü olarak hem de karakterlerin gelişim bakımından önemli
oranda yerlileştirilmiştir. Bunun hem ticari ve endüstriyel hem de kültürel
nedenleri olduğu söylenebilir. Türkiye’de medya sektörü açısından diziler
oldukça karlı, işletme maliyetleri açısından kritik öneme sahip türlerdir.
Bu yüzden Türk izleyicisinin kültürel sayabileceğimiz drama merakına da
yaslanarak dizi süreleri, izleyiciyi mümkün olan en uzun süre ekran başında tutma amacıyla uzatılmaktadır. Böylece orijinali her bir bölüm için 60
dakika olan dizilerin yerli uyarlamaları 120 dakikayı aşan sürelere kadar
uzayabilmektedir. Yine bir sezonu 15-20 bölümü geçmeyen orijinal diziler,
Türkiye’de 100 leri bulan bölümlere kadar uzatılabilmektedir. Bu uzatma
nedeniyle orijinal dizilere yapılan eklemeler, neredeyse orijinal dizinin
özgün içeriğini hikaye ve karakter gelişimi bakımından bir kaç kat aşabilmektir. Tüm bu farklılıklar etrafında araştırma kapsamında izleyicilere
uyarlamalarda olması istenen unsurlar, birden fazla seçeneği işaretleyebilme imkanı verilerek sorulmuş, böylece Kore dramalarında ve popüler kültüründe izleyicilerle cazip bulunan unsurlar açığa çıkartılmak istenmiştir.
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Orijinal diziyi izleyenlere Türk dizilerinde de olmasını istediği şeyler
sorulduğunda en çok istenen unsurun %74 (184) oranla “Dizi süresi” (60
dk ve 16 bölüm); ikinci olarak %42 (104) oranla “Dizideki oyuncuların
rol ve karakterleri” olduğu görülmektedir. Bunun yanısıra %38 (95) oranında kişi müziklerin, gösterilen mekanların ve görselliğin (oyuncuların
cazibesi, manzaralar, görsel efektler vb) Türk dizilerinde de bulunmasını
istediklerini ifade etmiştir. Bununla birlikte orijinal diziyi izleyenlere Türk
dizilerinde yer almasını istedikleri içerikle ilgili unsurlar sorulduğunda en
çok bahsedilen 3 konudan ilki “yaşam tarzı” (122 kişi), ikincisi “arkadaşlık ilişkileri” (121), üçüncüsü de “sevgili veya eşler arası ilişkiler” (102)
olduğu belirtilmiştir.
7. SONUÇ
Bu çalışmada, 2000’li yıllardan itibaren ilk olarak Asya kıtasında,
sonrasında tüm dünyada ve Türkiye popüler bir kültürel akım haline gelen
Kore Dalgası (Hallyu) ve bu kültürel moda kapsamında ülkemizde yayınlanan orijinal ve onun Türk uyarlaması bir dizinin izleyicilerinin, diziyi
ve popüler Kore kültürünü alımlamaları, nicel bir araştırmanın verileri ile
incelenmiştir. 2000’lerin ortalarından itibaren, başta uzak Asya ülkeleri olmak üzere gelişmekte olan ülkeler, kendi medya endüstrilerinin ürettiği
popüler kültür ürünlerinin küresel dolaşıma ve pazarlara girmesi için özel
bir çaba sarfetmeye başlamıştır. Gelişmekte olan ve küresel uluslararası
rekabette güç kazanmak isteyen ulus devletler, kültür politikalarını bu bağlamda yeniden oluşturmuşlardır. Bu kapsamda kültür endüstrilerine, medya içerik üretimine ve özel olarak da televizyon dizilerinin üretilip küresel
pazarlarda rekabetçi olabilmeleri için teşvik etmişler ve bunun için gerekli
koşulları yaratmaya çalışmışlardır. Devletlerin, kültürel alanda ve kültür
aracılığıyla yapılandırdıkları bu politik mücadele, kültürel diplomasi ve
yumuşak güç kavramlarıyla analiz edilir olmuştur. Bu konuda öncü olan
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ve dikkat çekici bir başarı gösteren ülke ise Güney Kore olmuştur. Kore
popüler kültürü, Kore’nin yakın siyasi tarihindeki gelişmelerin de elverişli şartları yaratması ile, özgün bir kültür endüstrisi mekanizması içinde üretilip tüm dünyaya yayılmıştır. Bu üretim ve yayılma, Kore Dalgası,
Çinlilerin adlandırması ile Hallyu olarak tanımlanmıştır. Böylece Hallyu,
dizileri (K-Drama), müziği (K-pop), filmleri, dijital oyunları, kozmetik ve
modası (K-Beauty), yemek ve medyatik yıldızlarıyla küresel bir fenomen,
bir kültür endüstrisi ve son olarak da bir kültürel diplomasi olgusu olarak
tanınmış ve çeşitli sosyal ve beşeri bilim alanlarından araştırmacılarca incelenip analiz edilmeye başlanmıştır.
Hallyu fenomeni, öncelikle Kore TV dizileri ya da dramaları ile popüler olmaya başlamış ve buradan müzik, dijital içerik ve güzellik endüstrisine doğru genişlemiştir. 2000 yılların ortasından itibaren Türkiye de Hallyu’nun etkili olduğu bir ülke olmaya başlaşmıştır ve benzer şekilde Kore
popüler kültürü ülkemize TV dizileri ile girmiştir. Türkiye’deki drama kültürüne eklemlenerek, Kore dizileri kısa sürede popüler olmuş, televizyonlarda onlarca dizi yayınlanmaya, bunların Türk uyarlamaları yapılmaya ve
bu diziler etrafında Kore hayran girişimleri sanal ortamlarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Ardan K-pop, kozmetik ve dijital oyunlar Türkiye popüler
kültürünün dikkaç çekici bir parçası olmuştur.
Hallyu, tüm dünyadan sosyal araştırmacılarca bir çok boyutuyla incelenmektedir ancak takipçileri, izleyicileri ya da hayranları üzerinden yapılan çalışmalar, kurumsal, yapısal ya da endüstriyel boyutunu merkeze
alan incelemelere kıyasla daha sınırlıdır. Bu makale, Hallyu’yu TV dizileri
bağlamında izleyicileri üzerinden ele almaya çalışmıştır. Bu kapsamda,
Türkiye’de yayınlanmış orijinal bir Hallyu dizisi ve onun Türk uyarlamasının izleyicilerinden elde ettiği veriler ile popüler kültür alımlaması ve
hayranlığı ile tecimsel tutum ve etkinlikler arasındaki ilişki irdelenmeye
çalışılmıştır.
Orijinal Hallyu dizisi She was Pretty ve onun Türk uyarlaması Seviyor Sevmiyor izleyicilerine uygulanan anket ile temel araştırma sorununa
yanıt üretebilmek için iki temel konuda veri toplanmaya çalışılmıştır. Birinci olarak izleyici grubun demografik niteliklerinin yanısıra dizi yoluyla
ulusal bir popüler kültürü ne düzeyde öğrendikleri, nasil bir Kore kültürel imgesine sahip oldukları, dizinin izlenmesinin kültürel bir hayranlık
yaratıp yaratmadığı yani izleyicileri bir Hallyu takipçisi yapıp yapmadığı
ölçülmeye çalışılmıştır. Toplanan ikinci veri seti, bu küreselleşme hedefiyle yönetilen bir kültür endüstrisinin ürettiği popüler kültürün, arkasındaki kültür politikasının öngördüğü şekilde, uluslararası alanda rekabetçi
olmak isteyen ulus devletlerin ekonomik çıkar ve vizyonlarına hizmet edip
etmediği konusuyla ilgili olmuştur. Popüler kültürün özel olarak da TV dizilerinin izleyicileri, bir küresel endüstriyel kültürü takip ederek hayranlık
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geliştirdiklerinde, söz konusu ülkenin marka ve emtialarının da tüketicisi
haline gelirler mi? TV dizisi izleyicileri, aslında birer tüketici, harcama
yapacak turist, ülke ihracaatını artıracak müşteriler ve uluslararası rekabette kazınılacak rızalar mıdır? Bu büyük sorulara, 300 kişilik bir örneklem
grubundan toplanan nicel veriler ile kesin ve kapsamlı cevaplar üretilebileceği iddia edilemese de, araştırma, dizilerin Kore kültürüne ilgiyi artırdığı, izleyicileri Hallyu takipçisi olmaya teşvik ettiği, izleyicilerin kültürel
merak geliştirdiği, bu merakın popüler kültür tüketimi ile sınırlı kalmayıp
ülke ziyareti ve dil öğrenme isteğine kadar genişlediğini ortaya koymuştur.
Bu anlamda önemli oranda TV dizi üretimi ve pazarlamasına dayanan kültür endüstrileri aracılığıyla yürütülen bir kültürel diplomasinin, ulus devletlerin yumuşak güç geliştirmelerine hizmet ettiği söylenebilir. Bununla
birlikte ve daha önemlisi çalışma, bir kültürü diziler yoluyla takip eden ve
o kültüre hayranlık geliştiren izleyicilerin, o ülkenin marka ve ürünlerine,
turistik yönlerine bir tüketici olarak dolaysız bir şekilde ve otomatik olarak
ilgi geliştirmediğini göstermiştir. Daha geniş bir perspektiften söylemek
gerekirse, kültürel alımlama ve kültür hayranlığı ile serbest piyasacı kalkınmacılığın öngördüğü bir tüketici olma hali arasında doğrudan bir ilişki
kurulmasının güç olduğu ve izleyicilerin, kültürün sıradan tüketicileri değil, aktif kullanıcıları ve yorumlayıcıları olduğu söylenebilir.
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1. GİRİŞ
Hayatımızın her anında var olan iletişim, Türk Dil Kurumu (TDK)
tarafından ‘‘duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon’’ olarak
tanımlanmaktadır (“TDK”-a). İletişim bireylerin ürettikleri bilgileri anlam
kazandırma amacıyla bir başka alıcıya iletme ve geri bildirim elde etme
süreci olarak ifade edilmektedir (Sungur, 2018, ss. 127-128).
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sağlık ‘‘sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil bedenen ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali’’
olarak tanımlanmaktadır (WHO, 2006, s. 1). Bu bağlamda sağlığın, tıbbi-medikal yönü olduğu kadar sosyal yönü de bulunduğu ve ikamesi olmayan, devredilemeyen ve ertelenemeyen gibi özelliklere sahip olarak temel
insan haklarından biri olduğu belirtilmektedir (Aytaç ve Kurtdaş, 2015, s.
231; Koçak ve Bulduklu, 2010, s. 5; WHO, 2011, s. 1). Bu noktadan hareketle sağlık olgusu toplumsal olarak inşa edilerek, bireylerin yaşamlarında
sağlığa ilişkin bilgi paylaşımları, sağlık ve hastalık hakkında bilinçlendirme, sağlık davranışlarını ve korkuları gibi konuları kapsamaktadır (Aytaç
ve Kurtdaş, 2015, ss. 232-234).
Sağlıkla ilgili olarak sürekli üretilen, yayılan ve yorumlanan bu tür
mesajlar bireyler arasındaki çeşitli iletişim kanallarından gerçekleşmektedir. Gerçekleşen bu süreçte sağlık ve iletişim disiplinlerini birleştiren bir
alan olarak sağlık iletişimi kavramı gelişerek ortaya çıkmaktadır (Çobaner,
2013, s. 214).
Küresel ölçekte bir sorun oluşturarak, çeşitli türlerdeki bağımlılık
oranlarının gittikçe artmakta olduğu belirtilmektedir (“Yeşilay | Bağımlılık
Nedir?”). Bu bağımlılık türleri arasında ilk olarak sigara, alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılıklar akla gelmektedir. Bu tür bağımlılıkların yanında
cinsellik, akıllı telefon, kumar, alışveriş ve internet bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklar da bulunmaktadır (Günüç ve Kayri, 2010, ss. 220-221).
Teknolojik gelişmelerin hızlı yaşandığı günümüz modern dünyasında sürekli gelişen yeni teknolojiler bireyleri çok çeşitli açılardan etkileyerek olumlu ve olumsuz çeşitli faydalar oluşturmaktadır (Gökçearslan ve
Günbatar, 2012, s. 13). Bireylerin teknolojik cihazlar üzerinde kontrolü ve
denetimi kaybetmesi durumunda olumsuzluklar oluşarak zarar durumu ortaya çıkmaktadır. Bu durumun devam etmesi halinde teknoloji bağımlılığı
gerçekleşmektedir (“Yeşilay | Teknoloji Bağımlılığı”).
Ülkemizde Yeşilay’ın önderliğinde başlayan Türkiye Bağımlıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) çerçevesinde, teknoloji bağımlılığının da
içerisinde bulunduğu çeşitli bağımlılık programlarına yönelik eğitim hizmeti faaliyetleri yürütülmektedir (Yılmaz, 2014, s. 128).
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Bu noktalardan hareketle çalışmada öncelikle sağlık iletişimi, bağımlılık ve teknoloji bağımlılığı kavramı hakkında literatür incelenerek; sağlık
iletişimi kampanyası bağlamında TBM’de kullanılan teknoloji bağımlılığı
afişlerinde ne tür iletilerin yer aldığı ve anlamın nasıl oluşturulduğu göstergebilimsel analiz metodu kullanılarak çeşitli bulgularla ortaya konulmuştur.

1.1. Sağlık İletişimi
Sağlık iletişimi, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından ‘‘sağlığı iyileştirmeye yönelik kararları, eylemleri bilgilendirmek
ve etkilemek için iletişim stratejilerinin incelenmesi ve kullanılması’’ olarak tanımlanmaktadır (“Centers for Disease Control and Prevention”).
Bir başka çalışmada sağlık iletişimi, ‘‘halkı sağlık endişeleri hakkında
bilgilendirmek ve önemli sağlık konularını kamunun gündeminde tutmak
için kilit bir strateji’’ olarak tanımlanmaktadır (WHO, 2011, s. 8). Sağlık
iletişimi, bireyler arasında sağlık konusunda enformasyon, davranış ve bilgi
oluşturularak mesajların yayıldığı ve sağlığın geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşan sosyal bir süreç olarak kabul edilmektedir (Çobaner, 2013, s. 215).
Bu doğrultuda, sağlık iletişimi çalışmaları temel olarak bireyler ve
toplumun nihai sağlık durumunun geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla
çeşitli hedefleri içerisinde barındırmaktadır (Çobaner, 2013, s. 215; Koçak
ve Bulduklu, 2010, s. 5):
a) yanlış sağlık bilgilerinin ve davranışların bırakılmasını sağlama,
b) mevcut sağlık bilgilerinin ve davranışlarının geliştirilmesi,
c) bireylerin istenilen sağlık bilgisi ve davranışlar yönünde güdülenmesi,
d) istenilen noktada sağlık bilgi birikimi oluşturulması,
e) sağlık hizmeti sunumuna erişim noktasında doğrudan, etkililik ve
verimlilik gibi konularda tam erişim ile doğru kullanımın arttırılması.
Sağlık iletişiminde taraflar, gerçekleştirilecek iletişim ve mesajlara
göre değişiklik göstermektedir. Bireyler arasında veya kurum ve birey arasında sağlık iletişimi gerçekleşebilmektedir. Sağlık iletişimi sürecini gerçekleştirmede temel olan sağlık iletisinin sahip olması gereken özellikler
doğruluk, kullanılabilirlik, denge, tutarlılık, kültürel yeterlilik, kanıt temeli, erişim, güvenilirlik, tekrarlama, doğru zaman ve anlaşılabilirlik olarak
belirtilmektedir (“European Centre for Disease Prevention and Control”).
Bu bağlamda sağlık iletişimi çeşitli düzeylerde gerçekleşmektedir.
Koçak ve Bulduklu sağlık iletişiminin hekim-hasta iletişimi, grup iletişimi
ve kitle iletişimi çalışmaları düzeylerinde gerçekleştiğini belirtmektedir
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(2010, s. 8). Aşkın sağlık iletişiminin kitle iletişimi, toplum iletişimi, örgütsel düzeyde, kişisel iletişim ve kişiler arası iletişim düzeylerinde gerçekleştiğini belirtmektedir (2007, s. 36).
Kitle iletişimi düzeylerinde gerçekleşen sağlık iletişimi, türüne göre
toplumun tümünü kapsayabileceği gibi toplum içerisinde belirli bir grubu da
kapsayabilmektedir (Çobaner, 2013, s. 215). Kitle iletişim araçları arasında
bilgisayar, internet, radyo, televizyon veya afiş sayılabilmektedir. Teknolojinin gelişme hızı ile bağlantılı olarak sağlık iletişiminde iletiler genel olarak
kitle iletişim araçları üzerinden yapılmaktadır. Sağlık iletişiminde iletilmek
istenen mesaj bu araçlar içerisinde oluşturularak hedef kitleye iletilmektedir
(Güler, 2006). Ayrıca, sağlık iletişimi ‘‘Kitle ve multi-medya iletişiminden,
hikâye anlatma, kukla gösterisi ve şarkılar gibi geleneksel ve kültüre özgü
iletişime kadar birçok formda olabilir.’’ (WHO, 2011, s. 8).
1.2. Afiş
Kitle iletişim unsurlarından olarak afiş, TDK tarafından ‘‘Bir şeyi
duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere
asılmış, genellikle resimli duvar ilanı, ası’’ olarak tanımlanmaktadır
(“TDK”-b).
Afiş içerdiği kısa ve etkili mesajlar ile hedef kitlenin dikkatine ve ilgisine hitap ederek hedef kitleyi kendisine çekmektedir. Bu süreçte, içerdiği
mesaj ve anlamı aktarmaktadır. Afiş, çeşitlerine göre kültür, sosyal, reklam
ve propaganda olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır (Boztaş, 2017, s.
2524; Ceylan ve Ceylan, 2015, s. 71). Sosyal afiş hedef kitlede bir davranış
oluşturma ve sürdürme amacıyla hazırlanarak eğitim, siyaset ve sağlık gibi
alanlarda uygulanmaktadır. Bu tür afişlerin bireyler ve toplum üzerinde
sosyal nitelikli amaçları bulunmaktadır (Barkın ve Özkartal, 2018, s. 169).
Sağlık iletişiminde kullanılan afiş araçları sosyal afiş kapsamına girmektedir.

1.3. Bağımlılık ve Teknoloji Bağımlılığı
DSÖ’ye göre bağımlılık ‘‘kullanıcının (bir bağımlı olarak adlandırılır)
periyodik veya kronik olarak sarhoş olduğu, tercih edilen maddeyi (veya
maddeleri) almak için bir zorunluluk gösterdiği ölçüde, psikoaktif bir maddenin (veya maddelerin) tekrarlayan kullanımı’’ olarak tanımlanmıştır (WHO,
2014, s. 133). Bir başka tanıma göre bağımlılık ‘‘kişinin kullandığı bir nesne
veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam
sürememeye başlaması’’ olarak tanımlanmaktadır (Dinç, 2015, s. 32).
Herhangi bir kişiye, maddeye ve olguya karşı bireyin karşı koyamadığı bir ilgi veya davranış olarak bağımlılık, bireyin biyolojik yapısı ile içerisinde bulunduğu sosyal çevrede bulunan ve bireyin yaşamını etkileyen
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çeşitli faktörler arasındaki karşılıklı etkileşimlerden kaynaklanmaktadır
(Aktaş ve Yılmaz, 2017, s. 87; Yüksel, 2017, s. 42).
Bağımlılık, türüne ve şekline göre genel olarak iki kategoriye ayrılmaktadır. Sigara, alkol ve uyuşturucu gibi doğrudan vücudu etkileyecek
fiziksel bir madde ile gerçekleşen bağımlılıklar madde bağımlılığı olarak
sınıflandırılmaktadır. Bunun yanında kumar, yeme-içme, cinsellik ve teknoloji kullanımı şeklinde gerçekleşen bağımlılıklar davranış bağımlılığı
olarak sınıflandırılmaktadır (Gökçearslan ve Günbatar, 2012, s. 13; WHO,
2014, s. 133). Teknoloji bağımlılığı teknolojik ürünlerin çeşitliliği dolayısıyla çok çeşitli konuları kapsamaktadır. Bunlar arasında televizyon, bilgisayar, oyun ve akıllı telefon bağımlılığı sayılmaktadır (Hazar ve Hazar,
2017, s. 204).
Kişinin bir maddeye veya davranışa bağımlı hale gelmesi bir sürecin sonucunda gerçekleşmektedir. Teknoloji bağımlılığında bu süreç dört
adımda gerçekleşmektedir. Bu adımlar deneysel kullanım, sosyal kullanım,
operasyonel kullanım ve bağımlı kullanım olarak sınıflandırılmaktadır.
Kişi son aşama olan bağımlı kullanıma geldiğinde artık teknoloji bağımlısı
olmuştur; teknoloji üzerindeki kontrolü ve iradesi ortadan kalkmıştır. Kişi
bütün enerjisini ve vaktini bağımlılığa ayırmaktadır (Dinç, 2015, s. 33–34).
Teknoloji bağımlılığına kaynak oluşturacak risk unsurları arasında
depresyon, yalnızlık, sosyalleşme ihtiyacı, kendi ifade etme ihtiyacı, diğer
patolojik sorunlar (sosyal fobi, madde bağımlılığı), teknolojik cihazlara ve
imkânlara (internet gibi) erişim kolaylığı ve yetersiz denetim sayılmaktadır (Dinç, 2015, s. 51–52; Günüç ve Kayri, 2010, s. 222).
Bağımlılık aşamasına gelen bir bireyde teknoloji kullanımı artık fiziksel (beslenme, uyku bozuklukları) ve ruhsal (depresyon, kaygı, stres)
olarak zarar vermektedir. Bu süreçte bağımlılığa son verilmedikçe bireyin
kullandığı teknoloji ‘‘problemli teknoloji kullanımı’’ olarak ifade edilmektedir ve beş ana başlıkta ele alınmaktadır (Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu, 2014, s. 65; Dinç, 2015, s.43-44):
a) problemli internet kullanımı,
b) problemli sosyal medya kullanımı,
c) problemli ekran kullanımı,
d) problemli dijital oyun oynama,
e) problemli mobil kullanımı.
Bu bağlamda teknoloji bağımlılığı tedavi edilmesi gereken bir hastalık
olarak ele alınmaktadır (Ertemel ve Pektaş, 2018, s. 21). DSÖ tarafından
yayımlanan Uluslararası Hastalık Sınıflandırması’nın (ICD) 11. Revizyonu’nda teknoloji bağımlılığının alt unsurlarından olarak çevrimiçi oyun
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ve çevrimiçi kumar bağımlılığı, ‘‘ruhsal sağlık problemi’’ kategorisinde
hastalık olarak sınıflandırılmaktadır (‘’WHO’’). Ayrıca, lise öğrencileri
üzerine yapılan bir araştırmada teknoloji bağımlılığının bir diğer unsuru
olan internet bağımlılığı oranının risk oluşturduğu belirtilmektedir (Gökçearslan ve Günbatar, 2012).
Bu doğrultuda ülkemizde Yeşilay, başlattığı TBM programı çerçevesinde teknoloji bağımlılığının da içerisinde bulunduğu çeşitli bağımlılık
programlarına yönelik bilincin arttırılması ve bağımlılıkların önüne geçilmesi amacı doğrultusunda toplumun her kesimine hitap eden eğitim hizmeti faaliyetleri yürütmektedir. Yeşilay, TBM programında kitap, video,
broşür ve afiş gibi içerikler üretmektedir. Yeşilay bu süreçte çeşitli kurumlar ile işbirlikleri yürütmektedir (Yılmaz, 2014).
2. Yöntem
2.1. Araştırmanın Amacı
Araştırmada, sağlık iletişimi faaliyetleri bağlamında, toplumun her
kesimine hitap eden ve teknolojinin gelişmesine paralel bir şekilde hızla
gelişen teknoloji bağımlılığına yönelik olarak eğitme, bilinçlendirme ve
bağımlılıktan kurtarma gibi amaçlarla TBM programı çerçevesinde hazırlanan teknoloji bağımlılığı konulu afişlerde, bağımlılık öğesinin kullanımı,
mesaj iletilerinin nasıl olduğu ve son olarak anlamın nasıl oluşturulduğunu
göstergebilimsel analiz metodu kullanarak açıklamak amaçlanmaktadır.
2.2. Araştırmanın Önemi
Teknoloji bağımlılığı nispeten yeni bir bağımlılık türü olmasına rağmen giderek artan boyutlarda toplumları etkilemektedir. Nitekim literatürde yapılmış çalışmalar teknoloji ve özellikle internet kullanımının artık
bağımlılık haline geldiğini belirtmektedir. İnternette geçirilen zamanın ortalama üç saatinin internete harcandığı ve günün 4,5 saatinin de televizyona harcandığı belirtilmektedir (Ertemel ve Aydın, 2018, s. 668). Üniversite
öğrencilerine yönelik bir başka çalışmada akıllı telefonun kullanım amaçları arasında en çok internette gezinmek ön plana çıkmıştır (Aktaş ve Yılmaz, 2017, s. 92). Milli Eğitim Bakanlığı’da teknoloji bağımlılığına karşı
harekete geçerek, Yeşilay’ın başlattığı TBM programı ile işbirliği sürecine
giderek ilk protokolü 2013’te imzalamış ve 2017’de ikinci bir protokol ile
işbirliği uzatılmıştır (“MEB”, 2017).
Bu bağlamda çalışma, Yeşilay’ın TBM programı çerçevesinde teknoloji bağımlılığı konulu afişlerinde görsellik yolu ile anlamların nasıl oluşturulduğunu ve sağlık iletişimi bağlamında davranış değişikliğinde bağımlılık öğesinin kullanımına yönelik literatüre katkı sağlaması yönüyle önem
arz etmektedir.
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2.3. Çalışmanın Sınırlılıkları
Çalışma, Yeşilay’ın başlattığı Türkiye Bağımlıkla Mücadele Eğitim
Programı kapsamında teknoloji bağımlılığı boyutunda geliştirilen ‘‘teknoloji bağımlılığı konulu afişler’’ ile sınırlı olmaktadır.
2.4. Çalışmanın Yöntemi
Çalışmada nitel bir araştırmadır ve betimleyici niteliktedir. Çalışmada
göstergebilim analiz metodu kullanılmıştır. Göstergebilim anlamlı bir bütün oluşturan her türlü sanatsal, işitsel, görsel-yazılı kullanımları ve nesneleri araştırma kapsamına dâhil etmektedir (Güneş, 2012, s. 34; Kıran,
1990, s. 51). Göstergebilim bu noktada oluşan ‘‘anlam’’ ile ilgilenmektedir.
Göstergebilimin amacı bu bağlamda, her türlü yapısal etkinliğin ve gözlemlenen/incelenen konuların oluşturulma sürecinde kullanılan araç, yöntem veya dil konusunda ortaya çıkan anlam ve dil dışındaki anlamı sağlayan dizgelerin oluşumunu belirlemek olarak ifade edilmektedir (Barthes,
1993, s. 75; Kıran, 1990, s. 52).
Göstergebilim esasında oluşan anlam ile direkt olarak ilgilenmemektedir (Sivas, 2012, s. 529). Anlamın ne amaçladığı da göstergebilimin inceleme konusu olmamaktadır (Kıran, 1990, s. 59). Güneş’in (2012, s. 32)
belirttiği üzere göstergebilim, ‘‘Anlam nereden gelir, nasıl bir işlevi vardır;
nasıl betimlenir gibi sorular sorar’’ ve bu doğrultuda anlamın eklemleniş
biçimini, anlamsal dizgeyi oluşturan konuların hangi düzeylerde dizgeye
katıldığını belirlemektedir (Barthes, 1993, s. 76; Sivas, 2012, s. 529).
Göstergebilim’in ilkeleri ‘‘dil ve söz’’, ‘‘gösterilen ve gösteren’’, ‘‘dizim ve dizge’’ ve ‘‘düzanlam ve yananlam’’ olarak belirtilmektedir. Göstergebilim’in temel konusu, içerdiği töz ne olursa olsun, her türlü göstergeler
dizgesi olmaktadır. Gösterge, gösteren ve gösterilenden kurulu olmaktadır.
Gösteren, anlatım düzlemini; gösterilen ise içerik düzlemini oluşturmaktadır (Barthes, 1993, ss. 25-41).
‘‘Barthes’ın gül örneği göstergeyi açık bir şekilde örneklendirir. Buna
göre gül canlı bir nesnedir. Fakat onu sevdiğim birine hediye edersem gülü
bir gösterilen ile yani romantik aşk gösterileniyle bezemiş olurum. Dolayısıyla gül bir gösteren durumuna taşınır. Hediye edilen gül ise bir gösterge
olur.’’ (Bircan, 2015, s. 23).
Gösterge burada anlamı oluşturan dizgeleri oluşturmaktadır. Gösterilen, örnekte de belirtildiği üzere anlam üretmek için göstergeyi kullananın
bundan anladığı olgu olmaktadır. Göstergebilimde gösterileni sınıflandırmak, oluşan anlamın biçimini belirleyip ortaya çıkarmak olduğundan
temel işlem olmaktadır. Gösteren ile gösterilen birbirine benzemektedir.
Gösteren gösterilene aracılık ederek temsil yeteneğine sahiptir (Barthes,
1993, ss. 43-46).
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Göstergebilimsel analiz yapılırken genel olarak düzanlam ve yananlam
göstergelerinden yararlanılmaktadır. Gösteren, gösterilen ve göstergeden
oluşarak belirlenen ilk dizge incelenen konunun düzanlamını oluşturmaktadır. Düzanlam bu haliyle görünen anlama vurgu yapmaktadır (Bircan,
2015, s. 25). Düzanlamın içerdiği göstergeler yananlam dizgesinin gösterenlerini oluşturmaktadır. Yananlamda oluşacak birimler düzanlam ile aynı
boyutta gerçekleşmemektedir. Yananlam, düzanlam tarafından belirlenmiş
göstergeleri oluşturmaktadır (Barthes, 1993, ss. 73-74). Bu bakımdan düzanlam ve yananlam bir üst dil olarak belirseler de birbirlerinden ayrı kavramlar olmamaktadırlar. Ayrıca asıl oluşturulmak istenen anlam ve anlamın oluşturulma süreci de yananlam dizgesinde gerçekleşmektedir.
3. Bulgular
TBM programı kapsamında teknoloji bağımlılığına yönelik eğitimler
anaokulu (okul öncesi), ilkokul, ortaokul, lise, ebeveyn ve yetişkin olmak
üzere altı düzeyde gruplandırılmıştır.
Bu kapsamda teknoloji bağımlılığı afişleri, hedef kitlede yaş grupları ile
bağlantılı olarak geliştirilmiştir. Yetişkin ve ebeveyn düzeyinde kullanılan
afiş aynı olarak belirlenmiştir (“TBM | Teknoloji Bağımlılığı”). Buna göre,
çalışmada teknoloji bağımlılığı afişleri anaokulu (okul öncesi), ilkokul, ortaokul, lise ve ebeveyn/yetişkin olmak üzere beş düzeyde incelenmiştir.
3.1. Anaokulu Düzeyi Teknoloji Bağımlılığı Afişi Göstergebilimsel
Çözümlemesi
Görsel 1: TBM Anaokulu Düzeyi Teknoloji Bağımlılığı Afişi

Kaynak: (“TBM | Teknoloji Bağımlılığı”) [Erişim: 25.12.2019]
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Tablo 1. TBM Anaokulu Düzeyi Teknoloji Bağımlılığı Afişi Düzanlam Analizi

Teknik Göstergeler

Anlatısal Göstergeler

Gösterge
İnsan

Nesne

Gösteren

Gösterilen
Oyuncağı olan çocukların
Oyuncakları ile mutlu çocuklar
mutlu olması; telefonu olan
ve telefonuyla yalnız ve mutsuz
çocuğun mutsuz ve yalnız
bir çocuk
kalması
Telefonun yalnızlık, gözlerde
hipnotik etki ve mutsuzluk
Telefon ve Oyuncak
oluşturması; oyuncakların
mutluluk duygusu ve sosyal
çevre oluşturması

Yazılı
Metin

Telefon oyuncak değildir!

Telefonun oyuncak yerine
geçmesine karşı çıkmak

Renk

Kırmızı (ve fuşya tonu), Gri,
Beyaz, Sarı

Sakinlik, sevgi, mutluluk,
ciddiyet, üzüntü, enerji, güç,
üstünlük, sadelik, doğruluk,
neşe

Işık

Biçim

Mor zemin üzerinde; Mutsuz
Yalnızlık ve mutsuzluk hali
çocuk figürüne tepeden ışık,
ile mutluluk ve arkadaş grubu
mutlu çocuk figürlerine
arasındaki ayrım
karşıdan ışık
Elinde telefon ile gözleri hipnoz Elindeki telefon ile gözleri
hipnoz olan ve yalnız kalan
halinde olan ve gri renk ile
mutsuz yüz ifadesindeki
vurgulanmış mutsuz çocuk;
Parlak ışık ile vurgulanmış ve çocuk; ellerindeki oyuncaklar
ile mutlu yüz ifadelerine
ellerinde oyuncaklarıyla mutlu
çocuklar grubu
sahip çocuklar grubu

Yananlamın Analizi
Anaokulu düzeyindeki afiş, hedef kitlesindeki yaş grubuna has olgular, duygu durumları ve nesneler kullanılarak kurgulanmıştır. Afişte anlam
bu kurgu üzerinden oluşturulmuştur. Buna göre afişte anlam temel olarak,
mutluluk-mutsuzluk duygu durumları, yalnızlık-sosyal çevre olguları ve
telefon-oyuncak nesneleri olmak üzere ikili karşıtlıklar halinde inşa edilmektedir. Afişte ilk olarak mutluluk ve mutsuzluk duyguları kodlanmıştır.
Buna göre elindeki telefon ile gri renkteki çocuk figürü mutsuzluğu simgelemektedir. Buna karşılık elinde oyuncakları olan ve renkli bir şekilde
hazırlanan çocuk figürleri mutluluğu simgelemektedir. Oluşturulan bu ikili
karşıtlık ile telefonun mutsuz edeceği, oyuncakların ise mutlu edeceği anlamlandırılması oluşturulmaktadır.
Bir diğer kodlama yalnızlık ve sosyal çevre ikili karşıtlığında ortaya çıkmaktadır. Buna göre elinde telefon olan çocuk yalnızlığı simgelerken, elinde
oyuncak olan çocuk sosyal ilişkilere sahip olmayı simgelemektedir. Oluşturulan bu ikili karşıtlık ile telefon kullanımının sosyal ilişkiden mahrum bir
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şekilde yalnız kalınmasına sebep olacağı anlamlandırması yapılmıştır. Buna
karşılık, oyuncak kullanımının telefon kullanımın tam tersine sosyal ilişkilere sahip olma ile sonuçlanacağı anlamlandırması yapılmaktadır.
Bu anlamlandırmalar, telefon ve oyuncak gösterenleri birbirlerine
karşıt noktada konumlandırılarak oluşturulmaktadır. Telefon ve oyuncak
arasındaki ayrım vurgulanarak oyuncak nesnesi ön plana çıkartılmaktadır.
Bu doğrultuda afişin içerdiği temel anlam da telefon ve oyuncak karşıtlığında kendisini bulmaktadır. Ayrıca, cep telefonu bu süreçte teknolojinin
metonimisi olarak kullanılmaktadır. Bekmezci ve Özkan’ın belirttiği üzere
(2015, s. 82) bu yaş dönemindeki çocukların gelişiminde oyun çocuğun en
önemli işi, oyuncaklarda en önemli aracı olmaktadır. Bu doğrultuda çocukların teknolojik araçların yerine ‘‘oyuncak araçlarıyla’’ uğraşması gerekmektedir. Telefon göstereninin yalnızlık ve mutsuzluk, oyuncak gösterenin
mutluluk ve sosyal çevre gösterilenini oluşturduğu anlamlandırması yapılarak çocukların telefonun yerine oyuncak nesnesiyle ilgilenmeleri mesajı
verilmektedir. Afişte verilen ‘‘Telefon oyuncak değildir!’’ sloganı ile de
bu mesaj desteklenmektedir. Bu doğrultuda, anaokulu düzeyindeki afişin
teması teknolojik araçların oyuncakların yerini almaması olmaktadır.
Afişte anlamı güçlendirmek için çeşitli teknik göstergeler kullanılmıştır. İlk olarak afiş dikey eksende oluşturulmuştur. Buna göre mutlu çocuklar göstereni, mutsuz çocuk gösterenine karşın ön plana çıkacak şekilde
yerleştirilmiştir. Mutsuz çocuk göstereni ikinci planda kalmaktadır. Mutlu
çocuk göstereni ‘‘oyuncak’’ ile beraber ön plana çıkartılarak ilk algılanmasını sağlanmaktadır ve bu sayede hedef kitledeki çocukların oyuncakları
ile ilgilenmeleri yönünde oluşturulan anlamlandırma desteklenmektedir.
Afiş dikey eksende konumlandığından dolayı, afişi okuma dikey olarak gerçekleşmektedir. Zemin rengi olan fuşya afişte temel renk olarak
kullanılmıştır. Fuşya renk kırmızı ve mor renkler arasında yer almaktadır
ve bu noktadan dolayı sıcak ve soğuk renk sınıflandırmasında da arada
yer almaktadır. Afişte rengin, mutsuz çocuk göstereninin zemininde daha
koyu tonda kullanılmasına karşın mutlu çocuklar göstereninin zeminde
daha açık tonda kullanılmıştır. İlk olarak koyu tonda fuşya renk zemini
üzerinde, gri renkte olan mutsuz çocuk göstereni okunmaktadır. Çocuk figürü üzerinde gri renk mutsuz, üzüntü verici anlamlandırması yapılarak
kullanılmıştır. Bu soğuk renklerin ön plana çıkarılmasıyla ‘‘telefon ile oynayan çocuk profili metaforu’’na yönelik uzaklaştırıcı, geriye çekici etkide
anlamlandırma yapılmaktadır.
Bu okumadan sonra açık tonda fuşya renk zemini üzerinde parlak
renklerde çocuklar göstergesi okunmaktadır. Bu çocuklar sarı renkte bir
çember içine alınmaktadır. Bu şekilde sıcak renklerin ön plana çıkarılmasıyla ‘‘oyuncak ile oynayan çocuk profili metaforu’’nu ilgi çekici, yakın
hissettirici kılacak şekilde anlamlandırma yapılmaktadır. Bu doğrultuda
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oyuncak ile oynamanın aydınlığa ve mutluluğa götüreceği şeklinde kodlama yapılarak verilmek istenen mesaja vurgu yapılmaktadır. Renklerinde
bu afişte ikili karşıtlık halinde kullandığı görülmektedir.
Mutsuz çocuk göstereninde hipnotik göz illüstrasyonu kullanılmıştır.
Bu illüstrasyon ile anaokulu seviyesi yaş grubuna uygun olarak afişte ‘‘korku öğesi’’nin de kullanıldığı görülmektedir. Korku öğesinin temelinde, hedef
kitlede harekete geçirme güdüsünü oluşturarak verilmek istenen mesajın ve
tavsiyenin kabul ettirilmesi yatmaktadır (Yüksel, 2012, s. 9). Bu doğrultuda
afişte kullanılan hipnotik göz illüstrasyonuyla korku oluşturularak çocukların telefondan uzaklaşıp, tam tersi noktada anlamlandırılan oyuncaklara
yönelmeleri mesajı verilmektedir. Ayrıca, afişte mutsuz çocuk göstereni
için tepeden gelecek şekilde spot ışık kullanılmıştır. Bu tasarım ile ‘‘spot
ışık etkisi’’nin afişte kullanıldığı görülmektedir. Spot ışık etkisi, insanların
kendilerinin veya çevresindekilerin davranışları, düşünceleri ve görünüşleri
hakkında, başkalarının veya bizzat kendisinin ne düşündüğü, ne algıladığı
gibi konularda abartılı düşüncelere girmesi olarak belirtilmektedir (Gilovich,
Medvec ve Savitsky, 2000, s. 211). Mutsuz, yalnız ve hipnotik gözleri olan
çocuk göstereni ile telefonun mutsuz ettiği ve yalnız bıraktığı gösterilenindeki anlamlandırma spot ışık etkisi ile güçlendirilmiştir.
Buna göre afişe bakan bir çocuk spot ışık etkisi ile telefonun bu olumsuz etkilerini olduğundan daha fazla bir şekilde abartılı olarak düşünecektir ve telefondan uzaklaşıp daha aydınlık olan oyuncağa yönelecektir.
Afişte tipografi beyaz renkle yazılmıştır. Bu haliyle okunması kolaylaştırılarak saflığa, temizliğe ve doğallığa gönderme yapmaktadır. Tipografinin
konumunun afişte anlamlandırmaya katkı sağladığı görülmektedir. Afiş
dikey eksende okunmaktadır ve mutsuz çocuk göstereninden mutlu çocuk
gösterilenine geçerken anlamlandırma yapılmaktadır.
3.2. İlkokul Düzeyi Teknoloji Bağımlılığı Afişi Göstergebilimsel
Çözümlemesi
Görsel 2: TBM İlkokul Düzeyi Teknoloji Bağımlılığı Afişi

Kaynak: (“TBM | Teknoloji Bağımlılığı”) [Erişim: 25.12.2019]
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Anlatısal Göstergeler

Tablo 2. TBM İlkokul Düzeyi Teknoloji Bağımlılığı Afişi Düzanlam Analizi
Gösterge

Gösteren

İnsan

Elinde telefon olduğu halde
yalnız bir insan

Organ
Nesne

Yazılı
metin

Teknik Göstergeler

Renk
Işık

Biçim

Baş dönmesi ve hipnoz
halindeki gözler ile baş;
sağlıklı ve hastalıklı beyin
lobları; yanlış postürde
omurga
Telefon
Teknoloji Bağımlılığının
Zararları Nelerdir?
Yalnızlık
Dikkat Dağınıklığı
Beyin Tembelliği
Kemik Güçsüzleşmesi
Beyaz, Kırmızı, Turuncu,
Siyah, Gri

Gösterilen
Telefon ile ilgilenen insanın
sosyal çevreden uzaklaşması ve
yalnız kalması
Teknoloji bağımlılığının, baş
dönmesi ve hipnoz haline
sebebiyet vermesi ve beyin
ve beden sağlığını olumsuz
etkilemesi
Bağımlılık
Teknoloji bağımlılığının zarar
vermesi
Teknoloji bağımlılığının sebep
olduğu zararlar
Temizlik, sadelik, doğruluk,
enerji, güç, üstünlük, neşe,
canlılık, coşku, korku,
karamsarlık, hüzün, sıkıntı
Bağımlılık ve olumsuz etkilerine
yapılan vurgu

Kırmızı zemin üzerinde
karşıdan ışık
Cinsiyet ve kişilik belirtmeyen
insan figürleri halinde, bir
topluluk ve elindeki telefon
Teknoloji bağımlılığının insanın
ile topluluktan ayrı yalnız
sağlığı ve sosyal ilişkilerine
bir insan; Baş dönmesi ile
olumsuz etkileri
hipnotik göz illüstrasyonu;
sağlıklı ve hastalıklı beyin
lobları illüstrasyonu ve
omurga illüstrasyonu

Yananlamın Analizi
İlkokul düzeyindeki afişte anlamlandırma teknoloji bağımlılığın vereceği zararlar üzerinden ‘‘korku öğesi’’ teması kullanılarak yapılmaktadır.
Buna göre verilen görseller incelendiğinde, teknoloji bağımlılığını sosyal
(yalnızlık), fizyolojik (beyin tembelliği ve kemik güçsüzleşmesi) ve mental (dikkat dağınıklığı) konulardaki olumsuz etkileri gösterilerek teknoloji
bağımlılığının zarar verici olduğu miti inşa edilmektedir.
Afişte zemin rengi olarak kırmızının ve verilen görsellerde de illüstrasyonların kullanımı ile korku öğesi yüksek seviyede kullanılarak, teknoloji bağımlılığının zarar verici yönü vurgulanmaktadır ve hedef kitlede
bağımlılık karşıtı mesaj verilmektedir.
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Kırmızı renk sıcak renklerdendir ve ilgi çekici, dikkat arttırıcı gibi
özellikleri bulunmaktadır. Ancak, yoğun kullanımda tehlike ve rahatsız
edici gibi yan anlamları oluşmaktadır (Özdemir, 2005, s. 393). Bu doğrultuda kırmızı renk ilgi çekici olarak afişte düz anlamıyla kullanılmıştır.
Görseller ile birlikte değerlendirildiğinde tehlikeli ve rahatsız edici yan
anlamıyla kullanılarak teknoloji bağımlılığının zarar verici olduğu miti
desteklenmektedir.
Kullanılan görsellerde illüstrasyonların yan anlamları ile kullanıldığı
görülmektedir. Afişin hedef kitlesinin ilkokul düzeyi çocuklar olduğu ele
alındığında afişte kullanılan teknik daha başarılı olmaktadır. İllüstrasyonlar ile zor anlaşılacak konularda, konuyu somutlaştırarak, dikkatleri toplamaktadır ve konuyu kavramaya ve yorumlamaya yardımcı olmaktadır.
Hatırlanma süresini ve niteliğini de arttırmaktadır (Uzuner, Aktaş ve Albayrak, 2010, s. 725-726). Bu doğrultuda hedef kitledeki çocukların teknoloji bağımlılığının zararlarını, kendi algılarında somutlaştırmaları sağlanarak bağımlılığın zararlarına karşı içsel tepki göstermeleri sağlanmaktadır.
Verilen görsellerde ikili karşıtlıklar kullanılmıştır ve bu karşıtlıklar verilmek istenen korku mesajının öğelerini ortaya çıkarmaktadır. Görsellerde
yalnızlık-sosyal ilişkiler, hastalık-sağlık ikili karşıtlıkları kullanılmıştır. Bu
karşıtlıklara göre teknoloji bağımlılığı yalnızlık ve hastalık ile sunulurken
bunun zıttı olarak teknoloji bağımlısı olmamak sağlık ve sosyal ilişkiler ile
sunulmuştur.
Afişte tipografi anaokulu düzeyinde olduğu gibi beyaz renkte verilmektedir. Tipografide büyük punto ile yazılan kısımlar ile ilgi çekilmektedir ve afişte verilen anlama vurgu yapılmaktadır. Ayrıca beyaz renk düşünme kapasitesini arttırmaktadır. Bununla birlikte tipografi kullanımı ile
hedef kitlede teknoloji bağımlılığına yönelik düşünme, bilgi edinme gibi
eylemlerin gerçekleştirilmesi yönünde mesaj verilmiştir.
Yalnızlık göstereninde birey metonimisi olarak kullanılan insan figürleri cinsiyet ve kişilik belirtmeyen özelliktedir. Bu doğrultuda, teknoloji
bağımlılığının zararlarının bireyler arasında cinsiyet ve yaş gibi faktörler
olmadan herkesi kapsayacak şekilde etkiye sahip olduğu anlamlandırması
yapılmaktadır.
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3.3. Ortaokul Düzeyi Teknoloji Bağımlılığı Afişi
Göstergebilimsel Çözümlemesi
Görsel 3: TBM Ortaokul Düzeyi Teknoloji Bağımlılığı Afişi

Kaynak: (“TBM | Teknoloji Bağımlılığı”) [Erişim: 25.12.2019]
Tablo 3. TBM Ortaokul Düzeyi Teknoloji Bağımlılığı Afişi Düzanlam Analizi
Gösterge
İnsan

Anlatısal Göstergeler

Zaman
Nesne

Yazılı
metin

Gösteren
Gösterilen
Kişilik belirtmeyen yüz hattında bir
Sosyal medyada
kız çocuğu fotoğrafı
paylaşımları
Kişilik belirtmeyen yüz hattında kız
Sosyal medyada video
ve erkek çocuğu görüntüsü
içeriği
24
Bir günlük zaman
Telefon
Bağımlılık
Teknoloji bağımlılığı adım adım
Teknoloji bağımlılığının
başlar!
süreç sonucunda başlaması
1. Adım Kişi, bir site, oyun
veya uygulamayı merak ederek
kullanmaya başlar.
2. Adım Zamanının büyük
çoğunluğunu sosyal medyayı
kullanarak geçirir.
Teknoloji bağımlılığına
götüren süreçler
3. Adım Eğlenmek ya da
problemlerden kaçmak için
teknolojiyi kullanır.
4. Adım Sorumluluklarını aksatacak
şekilde bütün zamanını teknoloji
karşısında geçirir.
Teknoloji kullanımının
Teknoloji aracın olsun amacın
amaç edinilmesine karşı
değil!
çıkılması ve araç olması
gerektiği yargısı
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Teknik Göstergeler

Renk

Işık

Biçim

Başarı, üretkenlik, canlılık,
Eflatun (ve tonları), Siyah, Kırmızı suçluluk, pişmanlık, enerji,
güç, çarpıcı, canlandırıcı
Eflatun zemin üzerine karşıdan ışık
Koyu tonda eflatun zemin
üzerinde, telefon nesnesiyle
teknoloji bağımlılığına giden süreç
açıklamaları ve ilgili görseller; açık
tonda eflatun zemin üzerinde yazılı
metin

Bağımlılığa giden süreçlere
vurgu
Teknoloji bağımlılığının
dört basamaklı bir sürecin
sonunda gerçekleşmesi ve
buna karşı verilen mesaj

Yananlamın Analizi
Ortaokul düzeyi teknoloji bağımlılığında anlamlandırma iki farklı düzeyde yapılmaktadır. İlk olarak teknoloji bağımlılığının bir süreç olduğu
mesajı verilmektedir. İkinci olarak teknoloji kullanımının nasıl olması gerektiği hakkında mesaj verilmektedir. Afişte oluşturulan anlamlandırmada
genel olarak yazılı metin kullanımın ağırlıklı olduğu görülmektedir. Görseller anlamlandırmayı destekleyecek şekilde kullanılmıştır.
Afiş dikey eksende konumlandırılmaktadır. Bu doğrultuda ilk olarak
teknoloji bağımlılığının süreç şeklinde geliştiği yönünde mesaj içeren metin okunmaktadır. Bu mesajın verildiği tipografiler incelendiğinde siyah
renkte kullanıldıkları görülmektedir. Afişin hedef kitlesi ortaokul düzeyi
yaş grubu çocuklardır. Bu yaş grubundaki çocuklar kendilerini ifade etme
veya özgüvenlerini inşa etme gibi sosyal olgular ile yeni tanışmaya başlamaktadırlar. Siyah renk kendine güvensizliği gizleyerek, duyguları ve
hisleri korumaktadır ve rahatlık sağlamaktadır.
Bu doğrultuda, verilen bu tipografilerde siyah renk kullanılarak hedef
kitle olan çocuklarda rahatlık ve özgüven sağlanarak yapılan anlamlandırmanın özümsenmesine yönelik güçlü bir etki oluşturulmuştur. Siyah renk
ayrıca otorite ve kontrol gibi anlamlara da gelmektedir. Ortaokul düzeyi
çocukların teknolojiyi daha bilinçli bir şekilde kullanmaya başladıkları düşünüldüğünde, kullanımın bağımlılığa dönüşmeden kontrol altına alınması
yönünde anlamlandırma yapıldığı da görülmektedir.
Verilen görsellerde, telefon göstergesi teknolojinin metonimisi olarak
kullanılmaktadır. Telefon göstergesi ile tipografilerde verilmek istenen
mesajda tema olan, teknoloji bağımlılığına vurgu yapılarak kullanıldığı
görülmektedir. Siyah renk kullanımı ile yine kontrol davranışına sevk etme
anlamlandırılması yapıldığı görülmektedir.
Telefon göstergesinde kullanılan görseller ile, yapılan bu anlamlan-
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dırmalar güçlendirilmektedir. İkinci ve üçüncü adımda verilen görseller ile
cinsiyet ve kişiliğe vurgu yapılmamıştır. Tipografilerde de cinsiyet ve kişiliğe vurgu yapılmamaktadır. Bu sayede teknoloji bağımlılığının cinsiyet,
kişilik ve yaş gibi ayırımlar olmaksızın herkesi kapsayıcı bir geçerliliğe
sahip olduğu anlamlandırılması yapılmaktadır.
Teknoloji bağımlılığı dört aşamalı bir süreç sonucunda gerçekleşmektedir. Dördüncü adım göstergesi artık bağımlı olunduğunu simgelemektedir. Kullanılan ‘‘24’’ sembolü bir günlük zaman diliminin metonimisi,
diğer illüstrasyonlar ise hedef kitlenin ortaokul düzeyi yaş grubu olmasını
göz önünde tutarak, dijital oyunların metonimisi olmaktadır.
Ayrıca bir döngü olduğunu belirten bir sembol ile birlikte kullanılmaktadır. Bu göstergeler yan anlamlarıyla kullanılarak, teknoloji bağımlısı
olan ortaokul düzeyindeki bir çocuğun artık tüm zamanını teknolojiye ve
dijital oyunlara ayırması ile birlikte bunun tek seferlik olmayarak, sürekli
gerçekleşeceği yönünde anlamlandırma yapılmaktadır.
İkinci olarak teknolojinin nasıl kullanılması gerektiği yönünde mesaj
içeren metin okunmaktadır. Yazılı metnin emir cümlesi özelliğinde olduğu
görülmektedir. Bu sayede hedef kitlede teknolojinin ‘‘araç olması’’ bağlamında harekete geçirme yönünde anlamlandırma yapılmaktadır.
Tipografik olarak incelendiğinde koyu ve büyük punto ile yazılan ‘‘…
AMACIN DEĞİL!’’ cümlesinin vurgulandığı görülmektedir. Bu vurgulama ile olumsuz bir anlamlandırma yapıldığı görülmektedir. Bu vurgulama ile teknolojiyi sadece kullanmayı amaç edinme yönünde olabilecek bir
davranışa karşıt mesaj verildiği görülmektedir. Ayrıca anlamlandırmada
yine ikili karşıtlıkların kullanıldığı görülmektedir.
Bu noktada yazılı metin göstergesini çevreleyecek şekilde eğik çizgiler kullanılmıştır. Eğik çizgiler kullanıldığı tasarımlarda kullanım alanında dinamizm ve hareketlenmeyi ifade etmektedir. Eğik kullanım ne kadar
fazla olursa, anlama kattığı dinamizm ve hareket de o derece artmaktadır
(Sengir ve Yücel, 2016, s. 482).
Bu doğrultuda eğik çizgilerin kullanımıyla, teknolojinin ‘‘araç olması’’ bağlamında harekete geçirme yönünde yapılan anlamlandırmaya dinamizm ve hareket katılarak anlamlandırma güçlendirilmektedir.
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3.4. Lise Düzeyi Teknoloji Bağımlılığı Afişi Göstergebilimsel
Çözümlemesi
Görsel 4: TBM Lise Düzeyi Teknoloji Bağımlılığı Afi2i

Kaynak: (“TBM | Teknoloji Bağımlılığı”) [Erişim: 25.12.2019]
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Tablo 4. TBM Lise Düzeyi Teknoloji Bağımlılığı Afişi Düzanlam Analizi
Gösterge

Gösteren
Cep telefonu bağımlısı mısın?
1dk’da test et
Aşağıdaki cümlelerin en az 5’ine
katılıyorsanız bir cep telefonu bağımlısı
olduğunuzu söyleyebilirsiniz

Anlatısal Göstergeler

Uyuduğumda cep telefonum ulaşabileceğim
yerde durur.
Cep telefonumu kullanmaktan günlük
işlerime vakit ayıramıyorum.
Cep telefonumu sık sık kontrol ederim.

Yazılı
Metin

Başkalarıyla yemekte birlikteyken bile cep
telefonumu sık sık kullanırım
Cep telefonumu kullanmadığım zamanlarda
kendimi kötü hissederim.
Kendimi kötü hissettiğimde cep telefonumu
kullanmak bana iyi geliyor.
Teknoloji bağımlılığının kontrolü için;
Etkinlikler planlayın
Spor yapın
Yeni sosyal beceriler kazanın
Teknoloji kullanımını tam zıt saatlere ve
mekanlara kaydırın.
Teknoloji kullanımıyla ilgili hedefler
belirleyin
Çok kullanılan belli durumlardan uzak durun
Hatırlatıcı kartlar kullanın
Kişisel defter oluşturun

İnsan
Nesne
Organ
Şekil

Bağımlı olunan teknolojik cihazı ailecek
kullanın
Uzmanlardan yardım isteyin
Kişilik belirtmeyen yüz hattında olmak üzere
fiziksel aktivite gerçekleştiren kadın ve erkek
Telefon, bisiklet ve tenis ekipmanları
Eller (biri telefonu tutan ve sabit, diğeri
telefonda işlem gerçekleştiren el)
Daire şekilleri

Gösterilen
Cep telefonu bağımlısı
olunup-olunmadığının
sorgulanması
Kısa sürede test
edilebileceği
Teknoloji bağımlılığı
oluşturan faktörlerin
test eden kişi tarafından
değerlendirilmesi

Teknoloji bağımlılığına yol
açan durumlar

Teknoloji bağımlılığı
durumunda, bağımlılık
kontrolü için
yapılabilecekler

Teknoloji bağımlılığında
bağımlılık kontrolü için
gerçekleştirilebilecek
seçenekler

Fiziksel aktivite
gerçekleştirmek
Teknoloji Bağımlılığı
Cep telefonu bağımlılık
testini gerçekleştirmek
Geri sayım
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Teknik Göstergeler

Renk

Biçim

Turuncu, Mor ve Beyaz

Işık, verimlilik, sevinç,
ciddiyet, üzüntü, kasvet,
sakinlik, doğruluk,
temizlik, bilgi
Teknoloji bağımlısı
Turuncu renk zeminde cep telefonu bağımlısı
olunduğunu gösteren
olunup-olunmadığının test edilebileceği
‘‘yargı bildiren ifadeler’’ ile
ifadeler; mor renk zeminde teknoloji
bağımlılığına karşı yapılabilecek faaliyetler, birlikte teknoloji bağımlısı
kontrolünde yapılacak
telefon nesnesi üzerinde yapılan fiziksel
‘‘eylem bildiren ifadeler’’
aktiviteler
ve çeşitli fiziksel aktiviteler

Yananlamın Analizi
Lise düzeyi teknoloji bağımlılığı afişinde de anlamlandırmanın iki
farklı düzeyde yapıldığı görülmektedir. İlk olarak düzanlamıyla, cep telefonu bağımlısı olunup-olunmadığının sorgulanması yönünde yapılan
anlamlandırma ön plana çıkmaktadır. Esas olarak bu anlamlandırma yananlamıyla kullanılarak teknoloji bağımlısı olunup-olunmadığının sorgulanmasının metonimisi olarak kullanılmaktadır. Bu anlamlandırma çeşitli göstergeler kullanılarak güçlendirilmektedir. Bu bağlamda ilk olarak
‘‘1dk’da test et’’ yazılı metni ve etrafındaki daire şekilleri ile testin kısa
sürede gerçekleştirilebileceği mesajı verilerek ilgi çekicilik oluşturulmaktadır. Daire şekilleri bu noktada yazılı metinde verilen süreyi içeren metafor olarak kullanılmaktadır.
İkinci olarak teknoloji bağımlısı olunduğu durumda kontrol için neler
yapılabileceği yönünde yazılı metin göstergeleriyle yapılan anlamlandırma okunmaktadır. Bu noktada zeminde kullanılan mor renk yatıştırıcı ve
sakinleştirici etkisiyle kullanıldığı görülmektedir. Bu kullanım ile kendini
değerlendirip, bağımlı olduğu sonucuna varan ve bu mesajı okuyan lise
düzeyindeki bir gençte olabilecek herhangi bir endişe ve kaygı gibi duygu
durumlarını etkileme yönünde anlamlandırma yapılarak verilmek istenen
mesajın daha rahat özümsenmesi sağlanmaktadır.
Bu düzeyde kullanılan yazılı metin göstergeleri eylem bildiren ifadeler içermektedir ve teknoloji bağımlılığına karşı harekete geçirme yönünde
anlamlandırma yapılmaktadır. Ayrıca telefon, bisiklet ve tenis ekipmanları
gösterenleri ile bunları kullanan insan göstergeleri de kullanılmaktadır. Bu
insan göstergeleri teknoloji bağımlılığı göstereni olan cep telefonunun içerisinden çıkan bir şekilde parlak renkler ile gösterilmektedir. Bu bağlamda
yazılı metin göstergeleri ile birlikte değerlendirildiğinde teknoloji bağımlılığına karşı harekete geçirme yönünde yapılan anlamlandırmanın desteklendiği görülmektedir. Son olarak cinsiyet ve kişiliğe vurgu yapılmadan
kullanılan bu yazılı metin ve insan göstergeleri ile yapılan anlamlandırmanın bütün bir toplu kapsadığı yönünde anlamlandırma yapılmaktadır.
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3.5. Yetişkin Düzeyi Teknoloji Bağımlılığı Afişi Göstergebilimsel
Çözümlemesi
Görsel 5: TBM Yetişkin/Ebeveyn Düzeyi Teknoloji Bağımlılığı Afişi

Kaynak: (“TBM | Teknoloji Bağımlılığı”) [Erişim: 25.12.2019]
Tablo 5. TBM Lise Düzeyi Teknoloji Bağımlılığı Afişi Düzanlam Analizi
Gösterge

Simge

Onay simgesi

Nesne

Cep telefonu

Gösterilen
Teknoloji bağımlılığını
yıkan bir insan
Onaylama, kabul etme,
gerçekleştirme
Bağımlılık

Teknoloji bağımlılığından kurtulmak
için neler yapmalıyız?

Teknoloji bağımlılığından
kurtulunabileceği

Anlatısal Göstergeler

İnsan

Gösteren
Cep telefonu içerisinden çıkan bir
insan figürü

Teknolojiyi çok kullandığımız saatleri
değiştirmeliyiz.

Yazılı
metin

Teknoloji kullanımıyla ilgili hedefler
belirlemeliyiz.
Teknolojiyi aşırı kullanmaya iten
durumlardan uzak durmalıyız.
Teknolojiden uzak durmayı
sağlayacak faaliyetler planlamalıyız.
Bağımlılığın önüne geçmek için
teknolojiyi ailece kullanmalıyız.
Yeni sosyal beceriler kazanmalıyız.

Teknoloji bağımlılığından
kurtulmak için yapılması
gereken eylemler

Teknik Göstergeler
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Renk

Biçim

Siyah, Beyaz, Yeşil, Turkuaz

Güç, otorite, matem,
üzüntü, sadelik, doğruluk,
temizlik, güven, canlılık,
tazelik, huzur, sakinlik,
enerji, samimiyet,
mutluluk

Beyaz zeminde cep telefonu
içerisinden çıkan ve kişilik ve cinsiyet
Teknoloji bağımlılığından
belirtmeyen bir halde insan silüeti;
kurtulmak için tavsiye
turkuaz zemin üzerinde teknoloji
niteliğinde olan ve eylem
bağımlılığından kurtulmak için
bildiren cümleler
yapılması gereken faaliyetler ve
simgeler

Yananlamın Analizi
Yetişkin/ebeveyn düzeyi teknoloji bağımlılığında anlamlandırma ikili
karşıtlıklar ile yapılmaktadır. Buna göre teknoloji bağımlılığı olma-teknoloji bağımlısı olmama, esaret-kurtulma, bitiş-başlangıç ve dönüşüm ikili
karşıtlıkları kullanılmaktadır. Telefonu içeriden parçalayarak çıkan bir insan göstereni teknoloji bağımlılığından kurtulmak yazısına doğru koşar bir
şekilde kullanılmaktadır.
Telefon bu noktada düzanlamı ile değerlendirildiğinde teknolojinin
metonimisi olmaktadır. Ancak içeriden bir insanın parçalayıp çıkması ile
afişin ana teması olan anlamlandırma yapılmaktadır. Buna göre telefon bir
hapishaneye benzetilerek, teknoloji bağımlılığının kişiyi esaret altına aldığı şeklinde bir metafor kullanılmaktadır.
İçeriden parçalayarak çıkan insan ile teknoloji bağımlılığı esaretinden
kurtulma anlamlandırılması yapılmaktadır. Siyah renk güç, hırs ve azim
gibi yananlamları da ifade etmektedir. Bu noktada kullanılan insan figürünün siyah renkte olması ile teknoloji bağımlılığı esaretinden kurtulmada
güçlü, azimli olma anlamlandırması yapıldığı görülmektedir. Kullanılan
insan figürünün fiziksel özelliklerinin güçlü bir şekilde kullanılması ile bu
anlatım güçlendirmiştir. İnsan figüründe cinsiyet ve kişilik özellikleri vurgulanmamaktadır. Bu sayede verilmek istenen mesajın herkesi kapsayacak
şekilde olduğu yönünde anlamlandırma yapılmaktadır.
Afişte kullanılan bu insan figürünün koştuğu noktada tipografi kullanılarak yapılan bu anlamlandırmanın desteklendiği görülmektedir. Yazılı
metinde ‘‘…Kurtulmak için…’’ ifadesi diğerlerinde göre daha vurgulu kullanılmaktadır ve teknoloji bağımlılığını yıkan insan metaforunun koştuğu
nokta ile aynı noktada konumlandırılmıştır. Bu yolla yapılan anlamlandırma güçlendirilmektedir. Tipografide de siyah renk kullanımı ile azim ve
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hırs mesajı tekrar vurgulanmaktadır.
Teknoloji metonimisinde olan telefonun zemin renginin beyaz olduğu görülmektedir. Ancak teknoloji bağımlılığını yıkan insan metaforunun
telefondan çıkması ile zemin rengi turkuaza dönmektedir. Turkuaz renk
yeni başlangıçları ve dönüşümleri ifade eden yananlama sahiptir. Bu yolla
teknoloji bağımlılığını yıkarak kurtulan insanların yeni bir bu dönüşümü
gerçekleştirdiği vurgulanarak artık yeni bir başlangıç yapmaları gerektiği
yönünde anlamlandırma yapılmaktadır.
Afişte kullanılan diğer yazılı metin göstergeleri ve simgeleri ile anlatım desteklenmektedir. Bu yazılı metinler ile afişin hedef kitlesi olan yetişkin/ebeveynlere bu dönüşümü nasıl yapacaklarına dair öneriler sunulmaktadır. Beraber kullanıldıkları simgeler ile anlatım güçlendirilmektedir.
4. SONUÇ
Bu çalışmada TBM programı çerçevesinde geliştirilen teknoloji bağımlılığı konulu afişlerde bağımlılık öğesinin kullanım düzeyleri, bu öğenin davranışsal bir bağımlılık olan teknoloji bağımlılığı davranışını nasıl
tanımladığı ve bunun çözümüne yönelik ne tür mesajlar ve öneriler verildiği ilgili afişlerde kullanılan yazılı ve görsel göstergeleri göstergebilimsel
analiz metodu kullanılarak çözümlenmiş ve nasıl anlamlandırıldığı ortaya
konulmuştur.
Yaş seviyesine bağlı olarak kişilerin renk tercihleri zamanla değişmektedir (Özdemir, 2005, s. 396). Anaokulu seviyesi yaş grubu çocuklar
daha çok sıcak renkleri tercih etmektedir. Ortaokul ve lise seviyesi yaş grubundaki çocuklar sıcak renk tercihinden soğuk renk tercihine doğru kaymaktadır (“Renk Etkisi | Soğuk Sıcak Renkler”). Bu doğrultuda teknoloji
bağımlılığı afişleri incelendiğinde hedef kitlelerinin seviyelerine uygun
olarak hazırlandığı görülmektedir. Afişlerde görsellik açısından hedef kitleyi etkileyebilecek kompozisyonların kullanıldığı görülmektedir. Tipografik unsurlarda görsel unsurlar kadar etkili kullanılmaktadır. Tipografik
yapıda kullanılan yazılı metinlerin slogan ya da doğrudan ileti özelliği (lise
ve yetişkin düzeyi) taşıdığı tespit edilmiştir. Ayrıca yazılı metinler, afişlerde yapılan tasarımların kompozisyonlarında görsel öğeler ile birlikte renk
ilişkisi kuracak şekilde yapılan anlamlandırmalar ve verilmek istenen mesajlarla bütünlük oluşturacak şekilde kullanılmaktadır.
İncelenen afişlerde daha çok bilgilendirici iletilerin kullanıldığı görülmektedir ve teknoloji bağımlılığına karşı yapılabileceklerin de tavsiye niteliğinde sunulduğu görülmektedir. Bu bağlamda teknoloji bağımlılığının
bireysel bir olgu olarak değerlendirildiği değerlendirilmesi yapılmaktadır.
Örneğin, lise ve yetişkin düzeyindeki afişte sunulan önerilerde genellikle
bireysel olarak yapılabilecek faaliyetlerin yer aldığı görülmektedir.
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Afişlerde kullanılan yazılı metin ve insan göstergelerinin kişilik ve
cinsiyet belirtmeyen özellikte kullanıldığı görülmektedir. Bu kullanım ile
teknoloji bağımlılığının bir grup, dini veya ticari özellikteki sosyal yapılar
ya da benzer yaş grupları gibi sadece belirli bir kitle için geçerli olmadığı
anlamlandırması yapılmaktadır. Teknoloji bağımlılığının herkes için geçerli olabilecek bir bağımlılık türü olduğu mesajı verilmektedir.
Ancak, kişiden kişiye değiştiği şeklinde ayrı bir anlamlandırma yapıldığı görülmektedir. Örnek olarak hedef kitlesi lise düzeyi olan teknoloji
bağımlılığı afişinde ilk anlamlandırma kişinin kendini sorgulaması yönünde yapılmaktadır ve bu sonuca göre kişi kendini bağımlı olarak görürse
ikinci anlamlandırmaya geçmektedir. Bağımlı olarak görmezse ikinci anlamlandırma hedef kitle için fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Afişlerde
kullanılan bilgilendirici iletilerde bu noktayı içermektedir.
Afişlerde kullanılan mesajlarda metafor ve metonimilerin kullanıldığı
görülmektedir. Metonimi kullanımı daha ön plandadır ve cep telefonu ile
yapılmaktadır. Cep telefonunun gündelik hayatta her an yanımızda olduğu
ve kullanıldığı göz önüne alındığında bu şekilde metonimi kullanımının
başarılı bir gönderme olduğu görülmektedir. Afişlerde bağımlılık öğesi ile
beraber özellikle ilkokul düzeyi afişte olmak üzere korku öğesinin de kullanıldığı görülmektedir. Bu doğrultuda bağımlılık öğesi ve korku öğesinin
birlikte kullanımı ile verilmek istenen mesajın güçlendirildiği görülmektedir. Ayrıca, anaokulu düzeyi afişte kullanılan spot ışık etkisi olmak üzere,
çeşitli yaklaşımlarında bağımlılık öğesi ile kullanıldığı ve anlamın güçlendirildiği görülmektedir.
Sonuç olarak teknoloji bağımlığının yalnızlık-sosyal ilişkiler, mutluluk-mutsuzluk, sağlık-hastalık gibi ikili karşıtlıklar ile birlikte verilerek
anlamlandırma yapıldığı görülmektedir. Teknoloji bağımlılığının bireysel
nitelikte bir davranış bağımlılığı olarak aktarıldığı tespit edilmiştir.
Teknoloji kullanımının hedef kitlelerde her düzeyde yalnız bırakıcı
ve bireysel bir davranış bağımlılığı olarak anlamlandırıldığı sonucundan
hareketle, bireyler arasında bağımlılık oluşturan bu durumu ortadan kaldırabilecek en etkili yol olarak, “özellikle çocuklar ve gençlere yönelik,
akran ve aile içi iletişimi” güçlendirecek kamu spotları hazırlanması veya
okullarda ve iş yerlerinde bu konuda bilgilendirici ve teşvik edici çeşitli
çalışmalar yapılması önerilmektedir. Bireyler arasında etkin iletişim ortamının sağlanması, teknoloji kullanımını azaltıcı etkide bulunabilir.
Teknoloji bağımlılığının ilkokul düzeyinde olduğu gibi sağlığa yönelik zarar verici yönünü ele alan bilgilendirici ve bilinçlendirici faaliyetlerin
konu edildiği sağlık iletişimi kampanyalarının sayısı ve türü arttırılabilir.
Bu doğrultuda, özellikle ofis gibi çalışma ortamlarında uzun süre çalışan
yetişkinlere yönelik olarak, fiziksel ve ruhsal sağlıklarını koruyabilecek-
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leri çeşitli egzersiz hareketleri, kamu spotları, bilgilendirici mesajlar ve
rehberlik-danışmanlık hizmetleri gibi faaliyetler yapılması önerilmektedir.
Çocuklar ve gençler hedef kitlesi özelinde olarak, teknolojiyi sadece
kullanım odaklı kullanmak yerine faydalı ve amaçlı kullanmayı sağlayacak bir kullanım algısı veya imaj oluşturma faaliyetleri yapılabilir. Bu doğrultuda, oyun oynama veya internette gezinme gibi bağımlılık oluşturucu
kullanım sınırlanarak, akademik başarıları ve yaşamlarını, kolaylaştırıcı
ve katkı sağlayıcı şekilde fayda oluşturucu amaç doğrultusunda teknoloji
kullanımını teşvik edici çalışmalar yapılabilir. Teknoloji bağımlılığı konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme amacıyla hedef kitleye göre faaliyet
gösterecek rehberlik hizmetleri faaliyetlerinin daha da etkinleştirilmesi ve
yaygınlaştırılması yönünde önerilerde bulunulabilir. Sonuç olarak, bu tür
kampanyaların bağımlılığı azaltıcı etkisinin daha yüksek olacağı varsayımlarında bulunulabilir.
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